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Vår vision är hav som sjuder 
av liv och skyddade bestånd 
för denna och framtida 
generationer.

Vår målsättning är att med hjälp 
av miljömärkning och certifiering 
bidra till sundare hav genom att 
erkänna och belöna hållbara 
fångstmetoder, påverka de val 
människor gör när de köper fisk 
och skaldjur samt att tillsammans 
med våra samarbetspartners 
förvandla fisk- och 
skaldjursmarknaden till en 
hållbar marknad.
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Några ord från vår verkställande direktör

2012 markerade avslutet på vår första strategiska 
femårsplan. Planen lanserades i april 2007 när 
vi endast hade 22 certifierade fisken i MSC:s 
program, 400 företag som handlade med MSC-
certifierad fisk och färre än 500 märka produkter 
på den globala marknaden. 

full granskning samt ett antal uppmärksammade 
certifieringar av fisken. Där ingår torskfisket i östra 
Östersjön, det norskarktiska torsk-och koljafisket 
och certifiering av parterna i Nauru -avtalet (PNA) för 
skipjacktonfisk i västra och centrala Stilla havet. 
Spårbarhetscertifieringen kommer att leda till en 
stark ökning av utbudet och mängden certifierade 
och hållbara fiskval.

På marknaden växer intresset oavbrutet med nya 
strategiska åtaganden och stöd för vårt arbete.  
Mest uppseendeväckande är kanske utvecklingen 
inom restaurang- och storköksmarknaden med 
beslutet från McDonald´s i Europa att all fisk till 
deras fiskburgare ska hämtas från MSC-certifierade 
fisken. När det gäller fängslande bilder tänker jag 
på den holländska astronauten André Kuipers bild 
av en flytande burk MSC-certifierad Alaskalax tagen 
som togs under hans färd i rymden från den 
internationella rymdstationen.

Slutligen vill jag tacka alla våra partners inom 
fiskeindustrin och miljörörelsen som är lika fast 
beslutna som vi att säkra friska och hälsosamma 
hav i framtiden. Deras stöd och ledarskap stärker 
oss i allt vi gör. Vi är också mycket tacksamma för 
våra sponsorer: deras fortsatta och generösa stöd 
har gjort det möjligt för vårt hängivna globala team 
att leverera de resultat och framsteg som du 
kommer att läsa om i denna rapport.

Rupert Howes, VD

Fem år senare, i april 2012, fanns 147 certifierade 
fisken och ytterligare 128 under granskning, mer än 
2000 fiskeföretag som certifierats enligt MSC:s 
spårbarhetsstandard och en världsmarknad för 
MSC-certifierad fisk med ett årligt värde på över 3,2 
miljarder US- dollar i detaljhandelsledet. Nästan 
15 000 MSC-produkter finns tillgängliga i 84 länder 
världen över.

Styrkan i och den växande framgången med 
programmet återspeglas i den årsrapport du just nu 
läser. Jag hoppas att ni håller med mig om att 
höjdpunkterna och framstegen som presenteras i 
denna rapport visar att det som en gång 
uppfattades som en innovativ och djärv tanke nu är 
ett beprövat koncept. En trovärdig 
tredjepartscertifiering och märkning är ett bra sätt 
att visa på god fiskeriförvaltning och ett incitament 
för att skapa en efterfrågan och förändring som 
uppmuntrar andra fisken att förbättra sina 
fiskemetoder och uppnå certifiering.

De fakta och den erfarenhet som vår 
förändringsteori bygger på presenteras i en ny del 
av vår årsrapport som belyser de miljömässiga 
effekterna av programmet under föregående år. 
Längre fram under 2012 kommer MSC att sätta upp 
ett omfattande formellt övervaknings- och 
utvärderingsprogram som systematiskt ska 
dokumentera effekterna. Ytterst handlar det om att 
arbeta med våra partners för att belöna och skapa 
incitament för en fiskeförvaltning som både kan 
säkra hälsosamma och produktiva hav och trygga 
fiskbestånd för framtiden, och samtidigt bidra till 
ekonomisk hållbarhet och bärkraft hos de 
samhällen och människor som är beroende av 
haven.

Bland höjdpunkterna för mig det gångna året är att 
det första kinesiska fisket på pilgrimsmussla ingått 
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Omslagsbild: 
Klipphummerfisket vid den 
Sydatlantiska ön Tristan de 
Cunha sker från ett av 
världens mest avlägsna 
samhällen. Det 
MSC-certifierades i juni 
2011.
© James Glass, 
fiskedirektör, Tristan da 
Cunha
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Bättre tillsammans
Den senaste vetenskapliga forskningen har 
bekräftat att MSC-programmet leder till 
miljöförbättringar i världshaven, inklusive bättre 
förvaltning av fiskbestånden och minskade 
bifångster. Samtidigt finns inga tecken på att 
marknadsincitamenten som belönar hållbara 
fiskemetoder skulle mattas av.

Under de senaste 12 månaderna har antalet 
spårbarhetscertifikat ökat till 2 062 – en tillväxt på 
22 procent. I Nordamerika gjorde de stora globala 
serviceföretagen inom Sysco Corporation och 
Sodexo åtaganden för hållbara inköp, och i 
Australien lovade både Woolworths och Coles att 
öka antalet MSC-certifierade produkter i butikerna.  
I Sydafrika blev Pick n Pay den första afrikanska 
återförsäljaren som gjort ett uttalat offentligt 
åtagande att köpa hållbart fångade fiskprodukter.

I Europa introducerade McDonalds MSC-märkta 
fiskburgare i över 7 000 restauranger i 40 
europeiska länder, medan Abba Seafood i Sverige 
uppnådde sitt mål att säkra MSC-certifiering för alla 
sina sillprodukter. Birds Eye, en del av Iglo Food 
Group, meddelade att hela deras sortiment av torsk 
och kolja i Europa kommer att bli MSC-märkt. 
Beskedet är en viktig del av Iglokoncernens 
hållbarhetsplan som innebär att 100 procent av 
fisksortimentet ska certifieras. Dessa och andra 
åtaganden visar hur stora företag runt om i världen 
stödjer MSC:s vision och målsättning och hur vi 
tillsammans skyddar de globala fiskbestånden.

De marknadsincitament som skapas genom MSC:s 
certifieringsprogram och gensvaret från stora 
globala inköpare av fisk och skaldjur, spelar en 
central roll för hur MSC främjar en positiv 
förändring av världens fiske.

Ett effektivt program för alla parter

Den holländske - 
surinamesiska TV-kocken 
Ramon Beuk besöker ett 
certifierat tropiskt räkfiske i 
Surinam.
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Över Fler än

miljarder i årligt detalj-
handelsvärde för MSC-
märkta fisk och skaldjur

företag är 
spårbarhetscertifierade

US$ 3.2 2,000
Omkring Över

av alla vildfångade fisk 
och skaldjur är certifierade 
enligt MSC:s standard

av poängen för fiskenas 
bedömningskriterier var 
högre efter certifiering

8% 90%
Större geografisk mångfald
De växande incitamenten att ansluta sig till MSC-
programmet ökar intresset bland världens fisken.     
I Kina blev fisket av pilgrimsmussla (genom 
Zhangzidao Fishery Group) det första som påbörjat 
full granskning . I västra och centrala Stilla havet är 
PNA nu världens största certifierade tonfiske på 
skipjack och i Surinam finns det första MSC-
certifierade fisket på tropiska räkor.  

Programmet växer också i södra Europa. I mars 
2011 öppnade MSC sitt första spanska kontor i 
Madrid tack vare det ökande engagemanget från 
fisken i Spanien och Portugal. Mindre än ett år 
senare, i februari 2012, blev det baskiska företaget 
Pescafria-Pesquera Rodriguez först i EU med att få 
MSC-certifiering av torskfisket i Barents Hav.

Torskfisket i Barents hav 
genom Pescafria-Pesquera 
Rodriguez blev det första 
spanska fisket som fick 
MSC-certifiering i februari 
2012.
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Danmarks återförsäljare går samman
Ett växande antal återförsäljare och fiskeföretag i 
världen lanserar inköpsstrategier som uppmuntrar 
leverantörerna att stödja ett hållbart fiske. Tre 
konkurrerande danska detaljhandelsföretag arbetar 
tillsammans för att öka medvetenheten om hållbara 
hav och förståelse av MSC. Coop, Dansk Supermarked 
och SuperGros ingick partnerskap med Danska 
Fiskares Producentorganisation (DFPO) och MSC i 
mars 2012. Kampanjens omfattning är utan motstycke 
då nästan hela detaljhandeln för fisk- och 
skaldjursprodukter i Danmark är med.

Danmark har för närvarande 16 fisken engagerade i 
MSC-programmet och mer än 100 spårbarhets-
certifierade företag som levererar till viktiga 
marknader. Återförsäljarna arbetar för att driva på 
efterfrågan på MSC-märkta fiskar och skaldjur, öka 
antalet MSC-certifierade produkter under sina egna 
varumärken och uppmuntra fler fisken att samarbeta 
med MSC-programmet. För att bidra till att bygga upp 
konsumenternas medvetenhet om MSC beslutade 
återförsäljarna att ha en rikstäckande marknads-
föringskampanj i september 2012. Som en följd av 
återförsäljarnas engagemang har åtta ledande danska 
varumärken för fisk och skaldjur anslutit sig till 
partnerskapet för att främja MSC, både i butik och via 
en rikstäckande reklamkampanj utomhus.

Partnerskap i handling 

Många fisken samarbetar med miljöorgani-
sationer och andra intressenter för att stödja 
förbättringar och arbeta för MSC-certifiering.

Gambias sjötungefiske, som har som mål att bli 
MSC-certifierat, deltar i ett antal partnerskaps-
initiativ för att främja ett hållbart fiske. Med 
hjälp av det amerikanska biståndsorganet 
USAID, universitetet i Rhode Island och WWF i 
Västafrika har fisket på sjötunga infört olika 
åtgärder för att förbättra hållbarheten. För att 
stötta ansträngningarna har Kaufland, en av de 
största livsmedelskedjorna i Tyskland, haft en 
fyra-veckors kampanj i mer än 100 av sina 
butiker över hela Tyskland för att bidra till att 
öka medvetenheten om hållbart fiske och 
MSC-märkning.

För varje kilo färsk MSC-certifierad fisk som 
såldes under kampanjen donerade Kaufland 50 
cent (0,5 euro) i stöd till certifieringen av det 
gambiska fisket. Kampanjen samlade in 35 000 
euro och Kaufland gjorde ytterligare en 
donation så att insamlingen slutade på 50 000 
euro.

I mars 2012 gjorde AEON 
gemensam sak med 
studenter inom grafisk 
design på Kyoritsu-
universitetet för att 
uppmärksamma japanska 
konsumenter på hur MSC-
certifierade hållbara fisk 
och skaldjur bidrar till att 
säkerställa en framtid full 
av fisk.
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Denna bild togs av den 
holländske astronauten 
André Kuipers under hans 
uppdrag på den 
Internationella 
rymdstationen ISS. André 
spred bilderna via 
webbplatsen Flickr, för att 
stötta behovet av att välja 
hållbart fångad fisk med 
kommentaren ”även i 
rymden väljer vi 
MSC-certifierad fisk”. 
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”En rigorös standard och starka relationer 
mellan olika aktörer  – som till exempel 
mellan de danska återförsäljarna och de 
certifierade fiskena  – är grundläggande för 
att MSC ska nå sin vision och säkerställa 
kvalitet, enhetlighet och trovärdighet i 
programmet.” 
Jeff Davis, ordförande för MSC:s finansutskott och MSCI
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Många fisken som deltar i MSC-programmet 
visar en gradvis förbättring genom hela 
certifieringsprocessen och efter det att fisket blivit 
certifierat.

MSC:s miljörapport 2011 
Under 2011 publicerade MSC en rapport, 
Researching the Environmental Impacts of the 
MSC Certification Programme, framtagen av 
havsmiljöexperterna i konsultfirmorna MRAG, 
Poseidon och Meridian Prime. Forskarna 
undersökte fiskena från förberedande granskning 
till full granskning och från certifiering till 
eftergranskningen. Undersökningen bygger på 
åtta viktiga bedömningskriterier som MSC:s 
förhandsgranskning mäter över tid: 
beståndsuppskattning, referenspunkter för 
populationsstorlek, återhämtning av bestånden, 
landade arter, bifångster, hotade och skyddade 
arter, habitat och ekosystem.
En positiv inverkan för att ändra praxis
Resultaten i rapporten visar på de globala 
miljöförändringar som MSC-programmet har 
bidragit till att få igenom. Det omfattar:
–    Förbättrad förvaltning av bestånden
–    Minskad fångst av oönskade fiskarter 
–    Minskad fångst av fåglar
–    Minskad trålning
–    Utvidgning av områden som förvaltas eller       
skyddas
–    Ökad kunskap om ekosystemens betydelse 
för  de som fiskar.

Certifierade fisken uppvisar förbättringar som 
ger miljönytta
Rapporten utforskade miljöförändringar på tre 
sätt: förändringar under granskningen eller i den 
förberedande granskningen av ett fiske, 
förändringar av underliggande indikatorer som 
beståndsstatus eller bifångst och förändringar 
som identifierats i samråd med berörda parter. 
Studien visar att fem år efter certifieringen hade 
90 procent av de uppmätta indikatorerna fått 
högre poäng.
I studien jämfördes variationer mellan MSC:s 
indikatorer med oberoende och officiell statistik 
när det gäller beståndstatus och bifångster. 
Analyser visade att förändringarna av MSC:s 
resultat avspeglades i verkliga förändringar och 
mätningar av fiskbeståndens målarter och 
bifångstarter.
En annan oberoende studie som gjorts av den 

amerikanska fågelskyddsorganisationen Bird 
Conservancy stöder konsultföretaget MRAG:s 
slutsatser: De säger “En analys av de certifierade 
fiskena och av fisken under granskning visar att 
MSC-programmet i allmänhet visar bra resultat 
när det gäller bifångst av sjöfågel”.

Uppföljning och utvärderingsramverk
År 2012 lanserade MSC ett långsiktigt 
övervaknings- och utvärderingsramverk för att 
fortsätta spåra miljöpåverkan hos de fisken som 
deltar i programmet och ett antal andra 
indikatorer på MSC:s påverkan. Ramverket 
samlar in uppgifter som gör det möjligt för MSC 
att ytterligare kvantifiera den skillnad som 
programmet åstadkommer för att få friskare hav i 
världen.

Miljöpåverkan

Räkfisket i Oregon var först 
ut med att få 
MSC-certifiering i december 
2007. I oktober 2011 gick 
fisket in i en ny granskning 
för att omcertifieras. 
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“Närvaron av en stark statistisk 
koppling mellan förändringar i poäng 
och resursen som mäts är avgörande. 
Det bekräftar att standarden är 
kopplad till relevanta nyckeltal för 
miljön.”    
Dr Christopher Zimmermann, biträdande direktör för 
Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries och 
ordförande för MSC:s rådgivande tekniska kommitté. 
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Östersjötorsken återvänder 

Under 2011 fick Danska Fiskares 
Producentorganisation, DFPO, sitt torskfiske i 
östra Östersjön certifierat. Kort därefter blev 
både det svenska fisket (genom Fiskbranschen) 
och det tyska kooperativets fiske i östra 
Östersjön –  Küstenfischer Nord eG 
Heiligenhafen – certifierade. Certifieringen av 
dessa fisken har tillsammans med stödet från 
McDonald’s, miljömyndigheter och en bra 
fiskeförvaltning hjälpt till att återuppbygga 
bestånden och skapa ekonomisk trygghet för 
fisket.

För tjugofem år sedan blomstrade torskfisket i 
Östersjön och det danska torskfisket i östra 
Östersjön var en viktig del av Bornholms 
ekonomi. Sjutton år senare hade 
torskbeståndet kollapsat, fisket kunde inte 
längre upprätthållas och torskfabriken på 
Bornholm fick stänga.

När bestånden rasade och riskerade att 
kollapsa uppfylldes inte McDonald´s krav på 
hållbarhet och företaget slutade köpa in fisk 
från Östersjön. Det var första gången som 
McDonald´s gjort något liknande och beslutet 
att ta bort Östersjötorsken blev en katalysator 
till förändring. McDonald’s långsiktiga mål var 
att få fisket MSC-certifierat som  välskött och 
hållbart.   Fiskleverantören Espersen, 
organisationen Sustainable Fisheries 
Partnership, McDonald´s och andra viktiga 
inköpare av torsk i Östersjön, bidrog till att öka 
medvetenheten.  Fiskare, fiskeriförvaltningen 
och forskare i regionen arbetade sedan 
tillsammans för att förbättra fiskets hållbarhet. 

Mindre än ett decennium senare har 
torskbeståndet inte bara återhämtat sig utan 
även återfått full reproduktionskapacitet enligt 
de vetenskapliga granskningarna. Som ett 
resultat av gemensamma ansträngningar och 
förbättrade miljöförhållanden, klarade 
torskfiskena MSC:s standard för ett hållbart 
fiske, och McDonald´s kunde på nytt använda 
torsk från östra Östersjön.

Att få en bättre förståelse av effekterna av 
räktrålning
Räkfisket i Oregon fortsätter att visa vägen och är 
ett bra exempel på hur man kan bedriva och 
förvalta ett hållbart räkfiske.

Oregonräkfisket var först ut att få MSC-certifiering 
och fyra år senare har fisket gått in i en ny 
granskningsprocess för att behålla sitt MSC-
certifikat. I den ursprungliga certifieringen ingick 
bland annat att göra en handlingsplan för att ta 
fram ytterligare data och oberoende vetenskaplig 
forskning om fångster och ekosystem.

Inom två år efter certifieringen genomförde 
Oregonfisket en studie av räktrålningens effekter 
på bottensedimenten. Data från studien visade 
på förbättringar av biomassan och att beståndet 
ökat. Dessutom arbetade ansvariga fiske-
myndigheter i Oregon, som förvaltar fisket 
tillsammans med fiskeflottan för att införa ett 
program för att minska bifångster och minimera 
störningar mellan fisket och hotade arter.
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Years since certification

Pre-assessment Post-assessment

Improvement in scores over time

Key

Fisheries completing pre-assessment 
receiving a recommendation to proceed 
to full assessment

Fisheries completing pre-assessment 
receiving a recommendation with 
reservations to proceed to full assessment

Fisheries post-assessment

Vägen till förbättringar 
syns i studien som visar att 
90 procent av de uppmätta 
indikatorerna uppnått 
högre poäng fem år efter 
certifieringen.
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Years since certification

Pre-assessment Post-assessment

Improvement in scores over time

Key

Fisheries completing pre-assessment 
receiving a recommendation to proceed 
to full assessment

Fisheries completing pre-assessment 
receiving a recommendation with 
reservations to proceed to full assessment

Fisheries post-assessment

Improvement in scores over time [1]

[1]  Anpassning av ‘Figur 6.  
Procent av totala FAM PIs 
poäng ≥80 med fullständiga 
uppgifter om fiske’. 
Konsultföretagen MRAG, 
Poseidon and Meridian 
Prime Ltd. (2011) Forskar på 
miljöpåverkan av MSC-
certifieringsprogrammet 
Slutrapport.
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En växande global marknad för hållbara fisk- och 
skaldjursprodukter möjliggör att ett brett urval av 
välskötta fisken får erkännande och belönas för 
sina hållbara metoder.

Bakom siffrorna
Den växande globala marknaden för MSC-
certifierad fisk belönar ett miljömässigt 
ansvarsfullt fiske och sporrar fler att delta i 
programmet. Under 2011/12 gick drygt 30 nya 
fisken in i MSC-programmet och totalt är 275 
stycken involverade. Det finns nu 21 fisken från 
utvecklingsländer med varav tre certifierades i år.

Fler och fler certifierade fiskarter finns nu på 
marknaden, vilket gör det lättare för kommersiella 
partners att leva upp till sina åtaganden att köpa 
från MSC-certifierade fisken. I den 23-procentiga 
ökningen av nya arter i år ingår världens första 
ansjovisfiske från Argentina, fisket på 
pilgrimsmussla, rödögd simkrabba och brun 
krabba från Shetlandsöarna – och det första 
MSC-certifierade tropiska räkfisket från Surinam.

Att engagera fler fisken

Fisket vid Shetlandsöarna 
(Tree Shetland Shellfish 
Management Organisation) 
fick MSC-certifiering för ett 
hållbart och välskött fiske i 
mars 2012 på pilgrims- 
mussla, rödögd simkrabba 
och krabba.
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Under det senaste året har MSC haft en 
118-procentig ökning av antalet certifierade 
skaldjursfisken, totalt drygt 310 500 ton, som nu 
kan bära MSC:s miljömärke. Här ingår det 
holländska fisket på knivmussla (genom 
Producers Organisation of the Dutch Fishermen´s 
Association, DFA) och det kinesiska fisket på 
pilgrimsmusslor. Knivmusslefisket var det första 
MSC-fisket som granskades enligt MSC:s krav när 
det gäller introducerade arter, medan 
Zhangzidaos fiske på pilgrimsmussla blev det 
första kinesiska fisket som ingick full granskning.

Andra milstolpar i år är certifieringen av all norsk 
torsk och kolja från Nordostatlanten. Cirka 340 
000 ton norsk torsk och 153 000 ton norsk kolja 
kan nu bära MSC:s miljömärke. För första gången 
kan fisk som fångas av ett isländskt fiske bära 
MSC:s miljömärkning efter att det isländska 
exportföretaget Sæmark fått en historisk 
certifiering av sina fisken av torsk och kolja.

275 21 69147
fisken i programmet,               
10 % ökning från 
föregående år

fisken i utvecklings-
länderna är med i 
programmet där nio 
redan är certifierade

arter är certifierade,          
23 % ökning jämfört   
med föregående år

fisken är certifierade,  
40 % ökning från 
föregående år

Fiskens medverkan över tid 
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Surinams atlantiska räkfiske 
(Atlantic Seabob Shrimp 
Fishery), som bedrivs inom 
Guyanas och Brasiliens 
stora marina ekosystem, 
blev certifierat i november 
2011. 

Klipphummer från Tristan 
da Cunha, som landas i 
Kapstaden, hjälper till att 
försörja ett litet och 
avlägset samhälle i 
Sydatlanten.

Första tropiska räkfisket certifieras
Räkfisket i Surinam har lett till positiva 
förändringar i fiskeriförvaltningen som ett 
resultat av ökad efterfrågan på marknaden och 
samarbete med leverantörer och andra 
intressenter. 

Fisket, som certifierades i november 2011, såg 
MSC-programmet som ett verktyg för att 
utveckla ett hållbart fiske. De kontaktade sin 
enda konkurrent i Suriname, SAIL.

De började arbeta tillsammans för att uppnå de 
förbättringar som behövdes för att bli MSC-
certifierade. De övervann svårigheter och ökade 
förståelsen för i vilken takt fisket kunde 
exploateras utan att hota hållbarheten och de 
tacklade problemet med bifångster. 
Förbättringarna omfattade bland annat en full 
granskning av bestånden i Surinam och Guyana, 
utveckling av regler för fångstkontroll och de 
införde rymningsluckor i fiskeflottans fartyg för 
att minska bifångster.

Stöd till ett avlägset fiskesamhälle i 
Sydatlanten
Tristan da Cunha är en liten ögrupp i Sydatlanten 
belägen mellan Sydafrika och Sydamerika som 
fick sitt klipphummerfiske MSC-certifierat i juni 
2011. Det bedrivs från en av världens mest 
avlägsna platser, där 264 öbor har fisket som sin 
huvudsakliga inkomstkälla.

Fisket förvaltas av fiskerimyndigheterna i Tristan 
da Cunha som sätter en årlig fångstkvot för varje 
ö, baserad på den vetenskapliga rådgivningen 
från universitetet i Kapstaden, University of 
Cape Town.

Hållbar tonfisk från Stilla havet  
I december 2011 fick parterna i Nauru avtalet 
(PNA) sitt fiske på tonfiskarten skipjack i 
centrala och västra Stilla havet MSC-certifierat.

Dessa Stillahavsöar förvaltar gemensamt 25 till 
30 procent av världens tonfisktillgångar. 
Nauru-avtalet är till för att maximera den 
ekonomiska nyttan för öborna från en hållbar 
förvaltning av deras tonfisk – ett av världens 
friskaste och största tonfiskbestånd.

PNA:s fiske på skipjack påbörjade 
granskningsprocessen 2010 och har med hjälp 
av oberoende granskning och synpunkter från 
många aktörer kunnat visa upp friska 
fiskbestånd och hållbara fiskemetoder med 
minimal påverkan på det marina ekosystemet.

Som en följd av certifieringen och när tonfisket 
uppfyller MSC:s spårbarhetskrav, kan 30 
procent av PNA:s tonfiske bära MSC:s 
miljömärke. Genom MSC-certifieringen visar 
PNA-fisket att de arbetar hållbart och kan dra 
nytta av det växande stödet för hållbart fiske  
och den höga efterfrågan på certifierade 
tonfiskprodukter.
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“Med MSC-certifieringen av PNA-fisket 
på tonfiskarten skipjack kan våra 
kunder vara trygga över att den 
tonfisk som fångas i våra vatten klarar 
att nå de högsta kraven på ett välskött 
och uthålligt fiske.”   
Dr Transform Aqorau, chef för PNA
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Åtaganden från detaljhandel och varumärken

Detaljister och producenter ökar medvetenheten hos 
konsumenterna om vikten av ett hållbart fiske och att 
man bidrar till att belöna en hållbar förvaltning av 
världens fiske.

Ökad efterfrågan och marknad för certifierade 
fisk- och skaldjursprodukter i USA 
Inköpare på alla större marknader över hela 
världen har gjort stora åtaganden för att köpa 
vildfångad MSC-certifierad fisk. På den 
nordamerikanska marknaden har restaurang-
och storköksföretag som Sysco Corporation och 
Sodexo Inc gjort stora åtaganden. I 
detaljhandeln har företag som Kroger och 
Supervalu anslutit sig till MSC-programmet i år, 
medan stormarknader som Shaws 
Supermarkets, Big Y och United/Market Street 
fått sina färskfiskdiskar certifierade. Det har 
bidragit till att 260 livsmedelsbutiker 
certifierats enligt MSC:s spårbarhetsstandard. 
Cirka 600 MSC-certifierade butiker och 
restauranger säljer idag färsk fisk i USA.

Större leverantörer som Halperns’ Purveyors of 
Steak and Seafood, distributörer över hela 
sydöstra USA och ProFish som verkar i de 
mittatlantiska staterna på USA:s östkust har 
också blivit spårbarhetscertifierade enligt MSC. 
Dessutom har kosttillskottproducenten Schiff 
Nutrition International börjat köpa in MSC-
certifierad antarktisk krill för sin 
branschledande fiskolja, MegaRed. Dessa 
företag ansluter sig till Walmart, Costco, Loblaw, 
Janes Foods Family, Whole Foods Market, 
Mitchells Fish Market och många fler som har 
inlett denna resa mot en hållbar marknad.

Antal produkter ökar världen över
I år ökade antalet MSC-märkta produkter med 
62 procent i fiskdiskarna och på återförsäljarnas 
hyllor – vilket vittnar om handelns beslutsamhet 
att köpa och marknadsföra hållbart fångad 
fisk. Under det gångna året har vi sett många 
fler återförsäljare och leverantörer över hela 
världen som gjort åtaganden kring hållbart 
fiske för att svara upp mot kundernas ökade 
medvetenhet och val av certifierade fisk -och 
skaldjursprodukter. Den 31 mars 2012 fanns 14 
764 olika certifierade produkter till försäljning i 
84 länder.

Under 2011-2012  har vi sett en 53-procentig 
ökning av antalet MSC-märkta produkter i 
Tyskland, vilket motsvarar 28 procent av 
det totala antalet märkta produkter globalt. 
Konsumenternas medvetenhet har ytterligare 
ökat genom stödet från ett antal återförsäljare, 
bland annat Edeka Rhein-Ruhr, Edeka Minden-
Hannover, Kaufland och ALDI SÜD.

Under 2011 beslöt sig Woolworths och Coles 
i Australien att stödja hållbara inköp av fisk 
och öka antalet MSC-märkta produkter. Det 
finns nu nästan 180 MSC-märkta fisk- och 
skaldjursprodukter tillgängliga på marknaden 
över hela Australien – mer än 120 av dessa finns 
hos ledande återförsäljare som Woolworths, 
Coles och Aldi. Antalet MSC-märkta produkter i 
södra Europa har också ökat, där marknaden i 
Spanien, Portugal och Italien haft en tillväxt på 
70-procent.

I Sydafrika har Woolworths fortsatt att öka 
antalet MSC-märkta produkter för sina kunder 
och är den första återförsäljaren i landet som 
marknadsfört MSC genom en gemensam 
marknadsföringskampanj i alla sina 300 
butiker. Dessutom blev Pick n Pay den första 
afrikanska återförsäljaren och dagligvarukedjan 

som offentligt gått ut med sina åtagande om 
hållbara fiskinköp. I oktober 2011 meddelade 
de att hela deras sortiment av färska, frysta 
och konserverade fiskprodukter ska vara MSC-
certifierat vid slutet av 2015.

Tidigare i år lanserades en 
gratis MSC-app som hjälper 
dig att hitta hållbara fisk- 
och skaldjursprodukter i 
din Androidtelefon. Besök   
www.msc.org/product-
finder för att se hela 
sortimentet av MSC-märkta 
produkter.

Över Mer än 

tydligt MSC-märkta 
produkter tillgängliga 

MSC-märkta produkter 
i Tyskland – vår största 
marknad, med 53 %  

14,700 4,000
Över

produkttillväxt på nya 
marknader; Spanien 90 
%, Litauen 80 %, Italien 

70%
Närmare 

MSC-märkta produkter i 
Kanada, Belgien, Danmark, 
Sverige och Schweiz

500
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Att göra det bästa miljövalet

MSC har beslutat sig för att ett ge erkännande 
till och belöna miljöansvar och gott ledarskap i 
fiskenäringen. MSC når ut till konsumenterna 
genom att samarbeta med varumärken och 
återförsäljare, som marknadsför MSC-märkta 
produkter i butikerna. Runt 80 procent av 
köpbesluten tas i butiken och det är viktigt med 
marknadsföring där för att nå konsumenter och 
påverka köpbeslut. 

MSC har funnits med i 17 kampanjer i år för att 
hjälpa till att öka konsumenternas medvetenhet 
och stärka hållbarheten hos sina kommersiella 
samarbetspartners och inom fisket i åtta länder 
(Frankrike, Tyskland, Japan, Nederländerna, 
Sverige, USA, Storbritannien och Malaysia). 
Viktiga marknadsföringskampanjer har också 
pågått utanför butikerna för att öka 
medvetenheten om MSC, inklusive 
marknadsföring med det brittiska företaget 
Compass och på utomhustavlor med Golden 
Fresh i Malaysia.

Nytt marknadsföringsverktyg
Arbetet startade med ett webbaserat verktyg 
som är tänkt att vara till stöd för partners som 
vill marknadsföra MSC. Det omfattar en rad 
marknadsföringsverktyg och 
nedladdningsbar grafik. Verktygen har allt 
som behövs för att genomföra en kraftfull och 
effektiv butikskampanj för MSC.
http://marketing.msc.org 

©
 M

SC

Ett barn visar sitt MSC- 
certifikat efter att ha 
lärt sig att fånga fisk på 
ett hållbart sätt under 
livsmedelskedjan Albert 
Heijns reklamkampanj i 
Nederländerna.
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Birds Eye MSC-märker klassiska varumärken 
I mars 2012 meddelade Birds Eye, som är en del 
av Iglo Foods-koncernen, att företaget skulle börja 
använda MSC-certifierad torsk och kolja i sina 
fiskpinnar i hela Europa.  Enbart i Storbritannien 
innebär de ändrade råvaruinköpen en ökning av 
MSC-märkt vit fisk med 75 procent – vilket betyder 
62 miljoner fler middagar med MSC-certifierade 
fiskpinnar från Birds Eye.

Iglokoncernen finns på 11 europeiska marknader 
och säljer MSC-certifierad fisk i fler länder än något 
annat matvarumärke i världen. Övergången till 
MSC ingår i Iglo-koncernens hållbarhetsplan, 
Forever Food.

Martin Glenn, VD för Iglo Group, säger: ”Som 
Europas ledande tillverkare av fryst fisk har vi en 
viktig roll i arbetet för att trygga den långsiktiga 
säkerheten för våra hav och göra det lättare för 
konsumenterna att äta mer hållbart.”

“Vi är stolta över att fortsätta bana 
väg för och erbjuda hållbart fångad 
fisk till våra kunder.  Det är 
anledningen till att vi kommer att 
fortsätta öka mängden MSC-
certifierad fisk i våra butiker.” 
Ally Dingwall, ansvarig för odlad och vildfångad 
fisk, Sainsbury’s

Livsmedelskedjan 
Sainsbury´s lanserade sin 
hundrade MSC-certifierade 
produkt i januari 2012, 
isländsk kolja fångad med 
långrev,  till sitt redan rikliga 
utbud av MSC-märkta 
produkter.
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Restaurang och storkök

Stödet till välskötta och uthålliga fisken växer 
snabbt bland restauranger och matleverantörer, 
vilket gör MSC-märkt fisk tillgänglig för fler 
konsumenter än någonsin runt om i världen.

En trefaldig ökning av MSC-certifieringar
På bara ett år har antalet MSC-certifierade 
matställen ökat med 300 procent. Efter ännu en 
framgångsrik ”Sustainable Seafood Day” som 
ägde rum i Australien, märkte vi ett starkt ökat 
stöd från konsumenter, restauranger, caféer och 
matserveringar på arbetsplatser. 
Restaurangkedjan Maredo uppnådde MSC- 
certifiering för sina 57 restauranger i Tyskland 
och Österrike. Stödet från cateringföretag och 
stora restaurangkedjor innebär att miljontals fler 
konsumenter kan köpa MSC-certifierad fisk. 

Restaurant Associates sätter MSC på menyn
I augusti 2011 lanserade MSC en business-to-
business kampanj tillsammans med Associates 
Restaurant (restaurangdelen inom cateringkedjan 
Compass Group UK & Ireland). Kampanjen 
riktades till 130 matserveringar för att slå ett slag 
för MSC-certifiering. Kedjan serverar mat till en 
rad företag, bland annat ledande advokatbyråer, 
investmentbanker och innovativa reklambyråer, 
med upp till 250 000 gäster varje dag.
 
Kampanjen lanserade ”8 enkla steg för 
certifiering” som anpassats till MSC:s granskning 
och spårbarhetscertifiering baserat på det arbete 
som redan fanns inom Compass. I september 
2011 tog Restaurant Associates ytterligare ett 
steg och lovade att ha alla sina restauranger i 
Storbritannien MSC-certifierade inom ett år.
 
Restaurant Associates är redan idag nära att klara  
sitt åtagande. 130 restauranger är nästan klara 
eller genomför en egen revision genom att svara 
på ett frågeformulär internt i avvaktan på en 
extern revision av certifieraren.

MSC får godkänt hos toppuniversiteten 
Det ökande antalet högskolor som är på väg att 
bli MSC-certifierade är bevis på hur viktigt det är 
med hållbarhet. Högskolor och universitet över 
hela världen är angelägna om att nå ut med sitt 
engagemang för hållbar fisk i sina matsalar och 
serveringar. För MSC är det en ovärderlig 
möjlighet att nå nästa generations konsumenter.
I år blev University of California i Berkeley och 
Pomona College det första statliga universitetet 
respektive högskola inom humaniora i USA som 
certifierades. I Tyskland är nu 72 statliga 
universitet, inklusive de högt rankade 
universiteten TU Berlin och Ludwig-Maximilians-
Universität i München nu MSC-certifierade. 
Tillsammans serverar de mat till 566 000 
studenter – 26 procent av alla elever på de tyska 
statliga universiteten. Dessutom är 100 procent 
av universitets-matsalarna på de statliga 
universiteten i Österrike MSC-certifierade, vilket 
innebär att MSC-märket syns bland 240 000 
elever. I Storbritannien har 13 universitet fått 
MSC-certifiering. I december 2011 blev Durham 
University först ut bland dem att införa MSC-
certifierad fisk på menyn i alla sina 13 
studentområden.  

Högskolor och universitet, 
som till exempel Pomona 
College i USA, ökar hela 
tiden sitt engagemang för 
hållbara fisk- och 
skaldjursprodukter.
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Fler än

restauranger är MSC-
certifierade i världen

7,300
Närmare

arbetsplatser, utbildnings- 
och nöjesanläggningar är 
certifierade 

5,300 
Nästan Totalt är mer än

fiskförsäljare erbjuder 
MSC-certifierad fisk

matställen runt om i 
världen certifierade

500 13,000

Restaurang Associates 
broschyr om åtta enkla steg 
till certifiering.



Marine Stewardship Council
Årsrapport 2011/12

11

Den stora lanseringen
På World Oceans Day i juni 2011 meddelade 
McDonald´s Europa att all fisk i deras 
fiskburgare i 40 europeiska länder ska köpas 
från hållbara bestånd som uppfyller MSC-
standarden.

Det var ett epokgörande beslut, vilket gör 
MSC-märkt fisk tillgänglig till ett överkomligt 
pris för miljontals McDonald´s-kunder runt om i 
Europa. Det kom efter att samtliga McDonalds 
restauranger i Europa (över 7 000 år 2011) 
klarade MSC:s spårbarhetsstandard – en del av 
företagets fortsatta engagemang för att öka 
hållbarheten och spårbarheten av sina 
produkter.

McDonald’s säljer mer än 100 miljoner fisk-
burgare i Europa varje år. En önskan från många 
av McDonald’s europeiska konsumenter var att 
de skulle få hjälp med att göra hållbara val. Nu 

har mer än 13 miljoner McDonald´s kunder 
varje dag möjlighet att köpa MSC- märkt fisk.

McDonald´s långsiktiga engagemang
McDonald’s är medveten om det ökande 
ekonomiska och miljömässiga trycket på 
många fisken och arbetar tillsammans med 
leverantörerna för bättre och mer hållbara 
fiskemetoder genom sin globala 
hållbarhetspolicy. The Global Sustainable 
Fisheries Policy har tagits fram i samarbete 
med McDonald´s fiskleverantörer och 
organisationen Conservation International och 
använts sedan 2003. Policyn kräver att en årlig 
oberoende granskning görs av alla fisken som 
levererar till McDonald´s som utförs av 
Sustainable Fisheries Partnership, en 
oberoende icke-statlig tredjepartsorganisation 
med opartiska experter. 

McDonald´s Europa stödjer miljöförbättringar
Ett exempel på hur McDonald´s arbetar med 
leverantörer för att uppnå målet är torskfisket i 
östra Östersjön som var på väg att kollapsa. När 
det inte uppfyllde McDonald´s hållbarhetskrav 
i företagets fiskpolicy slutade McDonald´s 
Europa att hämta sin fisk därifrån men fortsatte 
att arbeta tillsammans med fisket. McDonald´s 
europeiska fiskleverantör, Espersen och 
Sustainable Fisheries Partnership samarbetade 
med fiskarna för att förbättra fiskets hållbarhet 
och återuppbygga fiskbestånden. Fem år 
senare är fiskdödligheten i östra Östersjön den 
lägsta sedan 1940-talet och återigen kan 
McDonald´s köpa in från regionen. Fisket fick 
MSC-certifiering i april 2011.

Sodexokoncernen går vidare med sina åtaganden
Sodexokoncernen förbinder sig att köpa hållbara 
fisk- och skaldjursprodukter för distribution i alla 
länder där företaget är verksamt senast år 2015. 
Förra året skrev Sodexo ett världsomspännande 
avtal för att främja MSC-certifierad fisk i över 80 
länder där företaget arbetar. Sodexo har 
ytterligare utökat sitt engagemang genom att få 
certifiering på 1 855 platser i Storbritannien och 
Nederländerna, samt i det egna leverantörsledet 
och ytterligare två platser i Frankrike. Sodexo 
arbetar för certifiering i Belgien, Kanada, 
Tyskland, Italien och Sverige.
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Sodexokoncernen 
har åtagit sig att köpa 
hållbara fisk- och 
skaldjursprodukter i de 
80 länder som de verkar i 
senast 2015.

Den klassiska brittiska 
måltiden fish and chips 
är på väg att bli mer 
hållbar, då ett ökande 
antal matställen blir MSC-
certifierade. 
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McDonald´s erbjuder hållbart fångad fisk till miljoner 
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Finansiering av MSC
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Det australiensiska fisket på 
kungsräkor blev det första 
räkfisket i Stilla 
havsregionen som fått 
MSC-certifiering, vilket 
garanterar att deras 
fiskemetoder har minimal 
inverkan på det marina 
ekosystemet. 

Våra bidragsgivares engagemang för att stötta MSC:s 
arbete skyndar på effekterna av MSC-programmet som 
är avgörande för vårt arbete.  

Välgörenhetsstöd för MSC
De framsteg som beskrivs i denna rapport hade 
inte varit möjliga utan det välvilliga stödet från 
ett brett spektrum av individer, förvaltningar, 
stiftelser och myndigheter. MSC vill tacka våra 
supportrar för den generositet och engagemang 
de visat för MSC:s förmåga att förverkliga vår 
vision. Vi vill särskilt tacka stiftelserna David and 
Lucile Packard Foundation, Robertson 
Foundation, Skoll stiftelsen och Walton Family 
Foundation, som alla gett ovärderlig grund-
finansiering till MSC under det senaste året.

MSC växer i södra Europa
I november 2011 tog MSC emot ett glädjande 
bidrag från stiftelsen Fundación Biodiversidad för 
att ytterligare kunna utveckla sitt program i 
Spanien. Det är de första bidraget till MSC från en 
spansk välgörenhetsstiftelse och är ett 
komplement till det arbete som hittills gjorts med 
stöd av Oak Foundation i Spanien. Det nya 
bidraget kommer att hjälpa MSC att bygga vidare 
på den lovande starten i södra Europa.

Nya åtaganden från Postkodlotterierna
I februari 2012 kunde MSC glädja sig åt att få ett 
femårigt grundanslag från Postkodlotteriet, 
Nationale Postcode Loterij, i Nederländerna. MSC 
uppskattar mycket detta långsiktiga 
finansieringslöfte och inser hur viktigt det är att 
vara förmånstagare i det holländska 
PostkodLotteriet. MSC är också väldigt glada över 
att få bidrag från Nationale Postcode Loterij och 
Svenska PostkodLotteriet till ”Project Oceans” för 
tredje året i rad. Det ger oss möjlighet att få in fler 
fisken på tonfisk i MSC-programmet, få en 
översyn av leverantörskedjan för fisk i Fjärran 
Östern och driva gemensamma hållbarhets-
kampanjer med olika varumärken och 
återförsäljare kring fisk och skaldjur för att öka 
konsumenternas medvetenhet.
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Golden Fresh visar vägen 
mot ett hållbart fiske på fisk 
och skaldjur i Malaysia. 
Under 2011 besökte 
företaget Tsun Jin Primary 
School i Kuala Lumpur, som 
en del i deras 
utbildningssatsning för att 
öka medvetenheten om 
hållbara fiskval.
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Project Oceans- kampanjen 
”MSC Blå Fisk ”startade i 
mars 2012. I annonser i 
tunnelbanan och i 
utomhusreklam i Stockholm 
fanns MSC-affischer med en 
uppmaning till folk att gilla 
Blå fisk på Facebook.
www.facebook.com/blafisk

Ekonomiskt stöd sedan april 2011

Fonder och stiftelser i Storbritannien
AG Leventis Foundation
Cecil Pilkington Charitable Trust
Chapman Charitable Trust
D’Oyly Carte Charitable Trust
Garfield Weston Foundation
Marsh Christian Trust
Martin Laing Foundation
Oakdale Trust
Roger Vere Foundation
Sir John Fisher Foundation
Swire Charitable Trust
Waterloo Foundation

Andra stiftelser i Europa 
BalticSea2020 Foundation (Sverige)
Dutch National Postcode Lottery
Foundation Biodiversidad (Spanien)
Oak Foundation (Schweitz)
Svenska PostkodStiftelsen

Stiftelser och fonder i USA
Arntz Family Foundation
David and Lucile Packard Foundation
Resourcers Legacy Fund
Robertson Foundation
Skoll Foundation
Triad Foundation
Walton Family Foundation
 
Statliga organisationer
Nederländernas regering (Departement för 
ekonomi, jordbruk och innovation)
Skottland (Avdelningen till skydd för havsfisket)
UBA (Tysklands miljöministerium)
BfN (Tyska naturvårdsverket)

Icke-statliga organisationer
TradeMark Southern Africa (Sydafrika)
North Sea Foundation (Nederländerna)
WWF i Holland
WWF i Sverige

Icke-finansiellt stöd
Microsoft

MSC vill tacka följande organisationer för bidrag under året:
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  Certifierades före 2011/12
  Certifierades under 

2011/12
  Omcertifierades 2011/12

  Under pågående 
granskning

Kartpunkt

14 Burryviken, hjärtmusslor 1 Storbritannien
15 Canada Highly Migratory Species Foundation 

(CHMSF) British Columbia, långfenad 
tonfisk,Norra Stillahavet

1 Kanada

16 Nordhavsräkor, Kanada 1 Kanada
17 Kanadensiska Stillahavet, hälleflundra 1 Kanada
18 Kanada, Sobelfisk 1 Kanada
19 Scotia-Fundy kolja, Kanada 1 Kanada
20 Sardiner från Cornwall 1 Storbritannien
21 Danish Pelagic Producers Organisation , 

Atland-skandinavisk sill
1 Danmark

22 Danish Pelagic Producers Organisation 
makrill, Nordostatlanten

1 Danmark

23 Danish Pelagic Producers Organisation,
Nordsjösill

1 Danmark

24 Blåmusslor, Danmark 1 Danmark
25 DFPO Danmark, sej från Nordsjön & Skagerrak 1 Danmark
26 DFPO Danmark, Nordsjöspätta 1 Danmark
27 DFO Dutch Fisheries Org., bottengarn, sjötunga 1 Nederländerna
28 DFPO Danmark, sej från Nordsjön & Skagerrak 1 Kanada

Fisken som certifierades innan 20011/12
1 Aker Biomarine, antarktisk krill 1 Norge
2 Alaska, lax 1 Kanada
3 American Albacore Fishing Association Pacific 

långfenad tonfisk, Södra bestånd
1 USA

4 American Albacore Fishing Association Pacific 
långfenad tonfisk, Norra bestånd

1 USA

5 American Western Fish Boats Owners 
Association, långfenad tonfisk, Norra 
stillahavet

1 USA

6 Astrid Fiske, nordsjösill 1 Sverige
7 Atlantisk djuphavsrödkrabba 1 USA
8 Australien, gunnars isfisk 1 Australien
9 Beringshav, torsk och kolja 2 Kina
10 Beringshav och Aleuterna, plattfisk 5 USA
11 Beringshav och Aleuterna, stillahavstorsk 1 USA
12 Beringshav och Aleuterna, pollock 1 USA
13 British Columbia, indianlax 4 Kanada

Kart  
punkt

Namn Antal 
fisken

Land

2.
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Denna detaljerade karta 
redogör för fiskena i 
MSC-programmet den 
31 mars 2012. Vi 
vill hälsa alla fisken 
välkomna som anslöt 
sig till gransknings-
programmet efter den
1 april 2012.



Heading

We want to make our fishery program  
more accessible. Our intention is to encourage 
participation and to create  
value for our partners. 

certification and labelling – by creating incentives 
for and rewarding sustainable fishing practices – 
can make a significant contribution to reversing  
the decline in global fishery resources. As the 
preliminary findings in our Net Benefits report  
(page 4) shows, there really is cause for hope that 
one of the world’s greatest sustainability challenges 
can be addressed and eventually resolved. The MSC 
is committed to listening to our stakeholders, to 
continually working to improve our program and to 
developing appropriate metrics to track our progress. 

Please do take the time to read about the significant 
progress and many important milestones achieved 
over this past year and highlighted in the following 
pages. This success would not have been achieved 
without the leadership and engagement  
of all of our partners who are as committed as we 
are to ensuring the future health and productivity 
of the world’s oceans. We are extremely grateful to 
them and to our funders whose continued support 
and commitment underpin all that we do. I would 
also like to thank the MSC’s international Board of 
Trustees, our Technical Advisory Board, Stakeholder 
Council and our most amazing and dedicated 
international staff for all of their hard work, help 
and continued commitment to see the MSC program 
go to scale and become more effective and efficient 
in the pursuit of our mission. 

Rupert Howes, Chief Executive

15

29 DFPO Danmark, Nordsjöspätta 1 Kanada
30 Ekofish Group-North Sea dubbelriggad trål, 

rödspätta
1 Nederländerna

31 EURONOR, sej 1 Frankrike
32 Faroese Pelagic Organisation,  Atlant-

skandinavisk sill
1 Färöarna

33 Tyskland, sejtrålning, Nordsjön 1 Tyskland
34 Plattfisk, Alaskagolfen 5 USA
35 Stillahavstorsk, Alaskagolfen 1 USA
36 Alaska Pollock, Alaskagolfen 1 USA
37 St Lawrenceviken, nordhavsräkor 1 Kanada
38 St Lawrenceviken, nordhavsräkor, trålfiske, 

Esquimankanalen 
1 Kanada

39 Sjötunga, Hastingsflottan, grimnät 1 Storbritannien
40 IPSA (Irish Pelagic Sustainability Association) 

makrill, västra beståndet 
1 Irland

41 IPSG (Irish Pelagic Sustainability Group) 
makrill, västra beståndet, pelagisk trålning

1 Irland

42 Puckel- och hundlax, Iturup 2 USA
43 Kyoto Danish Seine Fishery Federation, 

snökrabba och lerskädda
2 Japan

44 Gösfiske Hjälmaren, fällor och bottengarn 1 Sverige
45 Coorong- och insjöfiske, södra Australien 1 Australien
46 Hoki, Nya Zeeland 1 Nya Zeeland
47 North East Atlantic makrill pelagisk trålning, 

snörpvad och handgarn
1 Norge

48 Norra Menaisundet, musslor 1 Storbritannien
49 Harpunerad svärdfisk, kanada 

Nordvästatlanten
1 Kanada

50 Offshoretorsk, Nordostarktis, Norge 1 Norge
51 Offshorekolja, Nordostarktis, Norge 1 Norge
52 Offshoresej, Nordostarktis, Norge 1 Norge
53 Sill, Nordsjön Skagerrak 1 Norge
54 Sej, Nordsjön, Norge 1 Norge
55 Vårlekande sill, Norge 1 Norge
56 Gulstjärtsskädda, OCI Grand Banks, trålning 1 Kanada
57 Dungenesskrabba, Oregon 1 USA
58 Oregonräkor 1 USA
59 Osprey Trawlers, Nordsjön, rödspätta 1 Nederländerna
60 Stillahavskummel, flyttrål 2 USA
61 Patagonska kammusslor 1 Argentina
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Fisken som certifierades under 20011/12
80 Annette Islands Reserve, lax 4 USA
81 Argentine anchovy 1 Argentina
82 Atlantic torsk och kolja långrev, handlinor och 

snurrevad
2 Island

83 British Columbia puckellax 3 Kanada
84 British Columbia pigghaj 2 Kanada
85 Kanadensisk nordhavs- och karamellräka 2 Kanada
86 CSHMAC -sill Keltiska sjön 1 Irland
87 DFPO Danmark – Östersjötorsk, östra bestån-

det
1 Danmark

88 Holländska spö- och linjefiske på havsabborre 1 Nederländerna
89 Fiskbranschens Riksförbund Sverige – 

Östersjötorsk, östra beståndet 
1 Sverige

90 Fogo Island Co-operative Society Limited - 
kallvattenräka

1 Kanada

91 Tyskland –  Östersjötorsk, östra beståndet 1 Tyskland
92 Gulf of California Mexiko - sardin 1 Mexiko
93 Heard Island and McDonald Islands (HIMI)- 

tandnoting
1 Australien

94 Isefjorden och Östjylland - blåmussla 2 Danmark
95 Isle of Man - trålfiske pilgrimsmussla 1 Storbritannien
96 Küstenfischer Nord eG Heiligenhafen 

Tyskland – Östersjötorsk, östra beståndet
1 Tyskland

97 Louisiana - blåkrabba 1 USA
98 Nederländerna – Östra blåkrabba 1 Nederländerna
99 Nederländerna ¬– odlad mussla 1 Nederländerna
100 New Zealand – albacoretonfisk troll 1 Nya Zeeland
101 Normandy and Jersey – hummer 1 Frankrike
102 Norge - Nordostarktisk kallvattenräka 1 Norge
103 Norway North East Arctic - kustnära torsk 1 Norge
104 Norway North East Arctic - kustnära kolja 1 Norge
105 Pescafria-Pesquera Rodriguez – Barentshav-

torsk 
1 Spanien

106 PNA Western & Central Pacific - skipjack 
tonfisk

1 Marshallöarna

107 Royal Frysk Jutland – musslor 1 Tyskland
108 Scotian Shelf – räka 1 Kanada
109 Southeast US North Atlantic – svärdfisk 1 USA
110 Spencer Gulf king prawn – tropisk jätteräka 1 Australien
111 SPPO North East Atlantic – makrill 1 Sverige
112 SSMO Shetland – krabba, rödögd simkrabba 

och pilgrimsmussla 
3 Storbritannien

113 Suriname Atlantic seabob shrimp - räka 1 Belgien62 Pelagic Freezer-Trawler Association 
nordostatlantmakrill, pelagisk trålning

1 Nederländerna

63 Pelagic Freezer-Trawler Association, atlant-
skandinavisk sill

1 The Netherlands

64 Sardiner, Portugal, snörpvad 1 Portugal
65 Tandnoting, Rosshavet, långrev 1 New Zealand
66 Sej, Scapêche och Compagnie de Pêche de 

St. Malo
1 France

67 Nordsjökolja, SFSAG 1 United Kingdom
68 Kummeltrålning, Sydafrika 2 South Africa
69 Sardiner, södra Bretagne, snörpvad 1 France
70 Gunnars isfisk, Sydgeorgien, pelagisk trålning 1 Falkland Islands
71 Patagonisk tandnoting, Sydgeorgien, långrev 1 Falkland Islands
72 SPPO - Nordsjösill 1 Sweden
73 SPSG Ltd atlant-skandinavisk sill 1 United Kingdom
74 SPSG Ltd, Nordsjösill 1 United Kingdom
75 SPSG Ltd, makrill, nordöstra Atlanten, västra 

komponenten
1 United Kingdom

76 Stornowayhavskräftor, trålning 1 United Kingdom
77 Tosakatsuo Suisan, bonit 1 Japan

Fisken som omcertifierades 2011/12
116    Mexico Baja California – röd klipphummer 1 Mexiko
117 Pelagic Freezer Trawler Association – Nord-

sjösill 
1 Nederländerna

118 US North Pacific – hälleflundra 1 USA
119 US North – sablefish 1 USA
120 Western Australian – klipphummer 1 Australien

Den 31 mars 2012 hade 295 fisken påbörjat full granskning 
sedan programmet startade. Av dessa är:
–    147 fisken nu certifierade 
–    128 fisken under pågående granskning
–    10 fisken drog sig ur granskningsprocessen 
–    7 fisken misslyckades med MSC-granskningen
–    3 fisken misslyckades med delar av den breda. 
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Långsiktiga fördelar med certifiering
År 2000 blev klippfisket  på hummer i västra 
Australien först i världen att få MSC-certifiering. 
Det blev också först i världen med att certifieras 
för en tredje gång.

I slutet av 1990-talet ville det här fisket visa att 
det var välskött och hållbart i väntan på att en 
strängare miljölagstiftning skulle träda i kraft. 

Ökad tillgänglighet och fördelar på lång sikt

MSC vill erbjuda ett certifieringsprogram som är 
tillgängligt för alla fisken av vildfångad fisk och 
som erkänner och belönar ett långsiktigt hållbart 
fiske.  
Bättre tillgång för alla fisken
MSC fortsätter att förbättra tillgängligheten för 
fiskena i utvecklingsländer att delta i MSC:s 
certifieringsprogram.

Att säkra ett friskt, produktivt och lönsamt fiske är 
avgörande för miljontals människor i 
utvecklingsländerna. Det är en strategisk 
prioritering att ge alla fisken en möjlighet att få 
tillgång till och delta i MSC-programmet. Genom 
utbildning och information hjälper vi våra 
samarbetspartners att nå och stödja fiskesamhällen 
som står inför ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar. Vi bistår med rådgivning och 
information om fördelarna med MSC-programmet till 
fiskeorganisationer, ideella och icke-statliga 
organisationer, regeringar och andra intressenter i 
utvecklingsländerna.

Vi ser också till att utvecklingsländernas perspektiv 
och intressen speglas i hela MSC:s arbete, inklusive 
ledning, policyinriktning och utveckling, teknisk 
rådgivning och standardförbättring.

Dessutom hjälper MSC regeringar och ideella 
organisationer, fiskerinäringen, fisk- och 
skaldjursföretag och andra aktörer att öka 
utvecklingsländernas deltagande. De spelar en 
viktig roll för att öka MSC:s tillgänglighet för det 
småskaliga fisket och för fiskesamhällen. 

Konferens för utvecklingsländer
I februari 2012 var vi värdar för en internationell 
konferens för att uppmuntra fisken, 
leverantörsledet och andra partners i 
utvecklingsländerna att stödja MSC-certifiering.

Mexikos största fiske, 
högvolymfisket  på sardin, 
blev MSC-certifierat i juli 
2011.
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Västra Australiens 
klippfiske på hummer blev 
certifierat i mars år 2000 
och därmed första fisket 
i världen som uppnådde 
certifiering. Därefter har det 
återcertifierats 2006 och för 
tredje gången i mars 2012.
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Långsiktiga fördelar med certifiering
År 2000 blev klippfisket  på hummer i västra 
Australien först i världen att få MSC-certifiering. Det 
blev också först i världen med att certifieras för en 
tredje gång.

I slutet av 1990-talet ville det här fisket visa att 
det var välskött och hållbart i väntan på att en 
strängare miljölagstiftning skulle träda i kraft. 
Fiskerådets direktör Nic Sofoulis sade att för att 
uppnå detta ville de att fisket skulle granskas enligt 
den stränga MSC-standarden. ”Det skulle göra 
oss väl förberedda när lagstiftningen trädde i kraft 
och vi såg certifiering som ett sätt att öppna upp 
marknader i Europa som vill köpa in hållbar fisk”, 
sade Sofoulis.

”De gemensamma ansträngningarna mellan fisket, 
Australiens fiskemyndigheter och de åtgärder som 
föreslogs i samband med certifieringarna år 2000 
och 2006, har övertygat våra fisken att förbättra 
sin miljöprestanda och förvaltning”, förklarade 
han. ”MSC-certifieringen har avsevärt förbättrat 
våra meriter när det gäller vårt hållbarhetsarbete i 
kommunikationen med regeringen, industrin och 
NGO:s. Det har även inneburit kraftigt förbättringar 
i dialogen med fiskarna som i stor utsträckning 
bidragit till och varit delaktiga i de förändringar 
branschen nyligen upplevt.” 

Soufoulis såg certifieringen som en verklig 
drivkraft för en förändring i fisket som stärkt dem 
i övertygelsen att fisket kommer att överleva och 
blomstra för kommande generationer.



Bokslutsrapport för det finansiella året 2011/12

Updated copy to come

Styrelsens uttalande om bokslutsrapporten
Bokslutsrapporten är ett sammandrag av den fullständiga årsredovisningen 
och verksamhetsberättelsen som godkändes av styrelsen och 
undertecknades på dennes uppdrag den 18 juli 2012. Den fullständiga 
årsredovisningen, som Clark Whitehill LLP uttalade sig om den 23 juli 
2012 utan förbehåll, kommer att skickas in till Charity Commission och 
bolagsregistret.

Revisorerna har bekräftat för styrelsen att bokslutsrapporten, enligt 
deras uppfattning, står i överensstämmelse med den fullständiga 
årsredovisningen för det finansiella året 1 april 2011–31 mars 2012. 
Bokslutsrapporten innehåller inte nödvändigtvis alla uppgifter som krävs 
för att få en fullständig bild av välgörenhetsorganisationens ekonomiska 
förehavanden. En kopia av styrelsens fullständiga verksamhetsberättelse, 
årsredovisning och revisorsberättelse kan beställas från Director of 
Finance, Marine Stewardship Council, 1-3 Snow Hill, London, EC1A 2DH, 
Storbritannien.

Undertecknade på uppdrag av styrelsen:
Will Martin, ordförande  

23 July 2012

De oberoende revisorernas uttalande till Marine Stewardship Council:s 
styrelse
Vi har granskat bokslutsrapporten på sidan 19.

Ansvarsfördelning mellan styrelse och revisorer
Styrelsen ansvarar för att upprätta bokslutsrapporten. Vi har åtagit oss 
att uttala oss om rapportens överensstämmelse med den fullständiga 
årsredovisningen som vi uttalade oss om den 23 juli 2012.

Grund för uttalande
Vi har utfört de åtgärder vi anser nödvändiga för att utröna huruvida 
bokslutsrapporten står i överensstämmelse med den fullständiga 
årsredovisning som låg till grund för bokslutsrapporten.

Uttalande
Vi anser att bokslutsrapporten står i överensstämmelse med den 
fullständiga årsredovisningen för det finansiella året 1 april 2011– 
31 mars 2012.

Crowe Clark Whitehill LLP
Revisor 
London

23 July 2012
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Härifrån kommer bidragen

 42.03%  Välgörenhetsorganisationer
 1.56%  Andra (fonder, privatpersoner, företag 

och statliga myndigheter)
 56.41% Ej vinstdrivande verksamhet

                         (märkeslicensiering)

Så här används bidragen

 25.24%  Regler och upprätthållande av 
MSC:s standarder

 26.32% Utbildning och medvetandegörande
 34.15%  Arbete med att nå ut och service 

mot företagen och fisken
 8.51% Märkeslicensiering
 3.13%  Organisationsstyrning
 2.65% Penninginsamling
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Inkommande resurser

Inkommande resurser från genererade medel: 

  Frivilliga inkommande resurser 

  Aktiviteter för att generera medel         

  Investeringsintäkter 

Inkommande resurser från välgörenhetsaktiviteter  

Summa inkommande resurser

Använda resurser  

Kostnad för generade medel 

Välgörenhetsaktiviteter 

Kostnad för styrning av verksamheten 

Summa använda resurser

Netto inkommande/utgående resurser   
före överföringar och kursförluster 

Överföringar mellan medel (brutto)

Kursvinster (förluster) vid omräkning av tillgångar i utländsk valuta

Nettorörelse av medlen

Utgående medel den 1 april 2011

Utgående medel den 31 mars 2012

Fria medel 
£

4,712,562     

9,515     

28,371  

 8,469,673    

13,220,121   

 
  301,708     

8,503,429     

356,726     

9,161,863  

 4,058,258 
    

 (301,946)  

(7,260) 

 3,749,052 

10,783,150

14,532,202

 1,808,784      

–      

–  

  19,988      

1,828,772    

 
   504       

2,234,779      

15      

2,235,298   

 (406,526) 
     

  301,946  

(650) 

 (105,230)  

 190,991 

 85,761 

 6,521,346       

9,515       

28,371   

  8,489,661      

15,048,893    

 
   302,212       

10,738,208       

356,741       

11,397,161   

  3,651,732 
 

 –  

(7,910) 

3,643,822  

10,974,141 

14,617,963 

 6,452,803      

–      
22,399   

  6,319,134      

12,794,336    

 
   296,635       

8,822,717       

286,189       

9,405,541   

3,388,795 
     

 – 

(22,466)  

3,366,329  

 7,607,812 

10,974,141 

Bundna 
medel 

£

Totala 
medel 2012

£

Totala medel 
2011

£
Konsoliderad redovisning 
(med resultaträkning) för 
det finansiella året 1 april 
2011-31 mars 2012

Koncernen  
2012

£

Koncernen  
2011

£

Välgörenhets-
organisation  

2012
£

Välgörenhets-
organisation  

2011
£

Konsoliderad
balansräkning och 
balansräkning 
för välgörenhets-
organisationer den 31 
mars 2012

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Investeringar 

Omsättningstillgångar 
Investeringar  
Kundfordringar  
Kassa och bank 

Leverantörsskulder 
Skulder som förfaller inom ett år

Omsättningstillgångar (netto) 
Långsiktiga skulder

Summa tillgångar minus summa skulder

Fonder  
Fria – allmänna 
Bundna medel

1  

  4,515,898  

 – 

 4,515,899 

 

 5,219,878  

4,292,527   

3,357,630  

12,870,035 

 

(1,948,982)

10,921,053  

(818,989)

14,617,963  

 

14,532,202   

 85,761  

14,617,963  

1  
4,308,852   

 – 

4,308,853   

 

3,593,606    

  3,132,574    

2,863,127   

9,589,307  

 

(2,024,019)  

7,565,288   

(900,000)

10,974,141   

  

10,783,150    

 190,991   

10,974,141  

1  
4,248,790    

   145,000   

  4,393,791   

 

  3,356,791    

6,772,366    

1,736,194   

11,865,351  

 

(1,320,671)  

10,544,680   

(660,000)

14,278,471  

 
 

14,246,353   

 32,118   

14,278,471  

1  

4,102,986    

  145,000  

4,247,987   

 

  2,164,250    

5,595,781    

1,559,318   

  9,319,349  

 

(1,771,105)  

7,548,244   

(900,000)

10,896,231  

 

10,798,923   

 97,308  

10,896,231  
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De framsteg MSC gjort under det gångna 
året kommer att vara svåra att överträffa. Jag 
vill gratulera och tacka vår ledning och våra 
valda representanter för ännu ett otroligt 
verksamhetsår.
År 2000 gick jag med i MSC:s styrelse. MSC var 
då i sin linda och hade ett nytt spännande 
marknadsmässigt sätt att ta itu med utdragna 
globala problem med överfisket. MSC är en 
multi-intresseorganisation och bygger på ett 
unikt samarbete mellan företag och 
miljöintressen. MSC arbetar utifrån en positiv 
grundhållning som bygger på incitamentsteorin 
för att förändra beteendet i fiskesektorn.

En del kritiker har hävdat att en grupp bestående 
av en mängd olika intressenter som driver ett 
positivt marknadsbaserat förändringsarbete är 
dömt att misslyckas. Några hävdade att 
lagstiftning vore det enda effektiva verktyget 
medan andra förespråkade opinionsbildning 
som vägen till förändring. Under processens 
gång har vissa kritiker hävdat att våra krav är för 
höga medan andra sagt att de är för låga.

Men trots pessimism och negativ kritik på ett 
tidigt stadium har vi bevittnat hur MSC växt från 
spädbarn till att bli en kraftfull global aktör – 
inom det som idag är känt som 
”hållbarhetsrörelsen”.

MSC uppmanade de som köper fisk – 
fiskberedningsindustrin, återförsäljarna, 
restauranger och konsumenter – att utgå ifrån att 
deras leverantörer kommer att agera ansvarsfullt 
och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att 
bestånden kommer att vara tillgänglig och rikliga 
även för kommande generationer. MSC-standarden 
är en vetenskapligt baserad metod som identifierar 
ansvarsfulla fisken. 

Gensvaret från kunderna har varit väldigt starkt i 
många länder. Genom dessa köpare erbjöd 
programmet marknadsbelöningar till fisken som 
certifierats genom vårt program som hållbart och 
välskött.  Belöningen hade en ”uppvindseffekt” på 
de fisken som vill göra nödvändiga förändringar för 
att uppfylla MSC:s standard och bli certifierade. 
Rapporterna i årets årsredovisning vittnar om hur 
viktigt det är med ett förändrat tankesätt när det 
gäller globala fiskemetoder.

De anmärkningsvärda framsteg som MSC gjort är 
resultatet av en enorm laginsats, ledd av vår 
dynamiska VD Rupert Howes och en hängiven 
ledningsgrupp med starkt stöd av en engagerad 
styrelse och tekniskt råd. Vi uppskattar våra starka 
och entusiastiska partners inom fiskenäringen, 
beredningsindustrin, återförsäljare och 
detaljhandeln, servicenäringen och ideella 
organisationer.
Och vi är tacksamma för det fasta och trogna 
ekonomiska stöd vi har fått från våra givare och de 
företag som använder vårt miljömärke på sina 
certifierade fiskprodukter.

Will Martin, ordförande

Några ord från vår styrelse

Will Martin, ordförandeGensvaret från kunderna i många 
länder har varit anmärkningsvärt 
starkt. Genom dessa kunder har 
MSC-programmet givit mervärde till 
dem som certifierats för sitt hållbara 
och välskötta fiske. 
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MSC:s styrelse 2011/12
Styrelsen lägger fast MSC:s strategiska riktning, 
övervakar utvecklingen och ser till att MSC 
uppfyller sina mål. Styrelsen är MSC:s styrande 
organ och tar råd från den tekniska rådgivande 
kommittén och intressentrådet.

Styrelsens ledamöter:
Mr Will Martin – ordförande
Dr Keith Sainsbury – vice ordförande
Mr Jeff Davis – kassör, ordförande för 
finanskommittén och MSCI:s styrelse
Dr Christopher Zimmermann – ordförande för 
den tekniska rådgivande kommittén, TAB
Ms Christine Penney – medordförande i 
intressentområdet
Mr Alfred Schumm – medordförande i 
intressentområdet
Mr John Connelly – ordförande för 
revisionsutskottet
Dr Euan Dunn
Mr Hervé Gomichon
Mr Kees Lankester
Mr Ichiro Nomura
Dr Gregory Stone

Ändringar i styrelsen efter 31 mars 2012:
Ms Judith Batchelar jblev medlem i styrelsen juli.

Vi vill tacka följande person som avgick ur 
styrelsen detta år:
Mr Knut Vartdal

Tekniska rådgivande kommittén 2011/12
MSC:s tekniska rådgivande kommitté (TAB) 
agerar som rådgivare åt styrelsen i tekniska och 
vetenskapliga frågor som gäller MSC:s 
standarder, bland annat utveckling av 
certifierings- och ackrediteringsmetoder och 
övervakning av pågående fiskecertifieringar.

Ledamöter i den tekniska rådgivande 
kommittén: 
Dr Christopher Zimmermann (Tyskland) – 
ordförande 
Richard Bradley (Nya Zeeland)
Dr Keith Sainsbury (Australien)
Dr Tony Smith (Australien)
Adam Swan (Storbritannien)
Dr Omar Defeo (Uruguay)
Dr Amadou Tall (Elfenbenskusten) 
Dr Masahide Kaeriyama (Japan)
Ms Lucia Mayer Massaroth (Tyskland)
Mr Stephen Parry (Storbritannien)
Dr Tim Essington (USA)

Ändringar i den tekniska rådgivande 
kommittén sedan 31 mars 2012:
Dr K Sunil Mohamed (Indien) blev medlem i den 
tekniska rådgivande kommittén i november 
2011.

Vi vill tacka följande person som avgick från 
tekniska rådgivande kommittén (TAB) detta 
år:
Mr Doug van Devanter

MSC:s intressentråd 2011/12
MSC:s intressentråd bidrar med råd, åsikter, vägledning och rekommendationer om de aktiviteter MSC 
engagerar sig i för att uppnå sina mål. Intressentrådet representerar en mängd aspekter, geografiska 
områden och intressen när det gäller MSC:s arbete.

Medlemmar i intressentrådet:
Eddie Hegerl (Australien) Marine Ecosystem Policy Advisors, Kevin Hackwell (Nya Zeeland), Royal Forest and 
Bird Protection, Alfred Schumm medordförande (Tyskland) WWF Global Fisheries Programme, Dr Esther Luiten 
(Nederländerna) Dutch Sustainable Trade Initiative, Dr Dierk Peters (Tyskland) Unilever utlånad till WWF, Gerry Leape 
(USA) Pew Environment Group, Bill Wareham (Kanada) David Suzuki Foundation, Dr Martin Hall (USA) Inter-American 
Tropical Tuna Commission, Dr Yorgos Stratoudakis (Portugal) IPIMAR, Professor Eyiwunmi Falaye (Nigeria) University 
of Ibadan, Nancy Gitonga (Kenya) FishAfrica, Dr Luis Bourillón (Mexiko) Comunidad y Biodiversidad, Dr Patricia Majluf 
(Peru) Cayetano Heredia University, Roy Bross (Sydafrika) South African Deep Sea Trawling Industry Association, Annie 
Jarrett (Australien) Pro-Fish Pty, Guy Leyland (Australien) Western Australia Fishing Industry Council, John Goodlad 
(Storbritannien) Scottish Pelagic Sustainability Group, Niels Wichmann (Danmark) Danish Fishermen’s Association, 
Jim Gilmore (USA) At-sea Processors Association, Christina Burridge (Kanada) BC Seafood Alliance, Aldin Hilbrands 
(Nederländerna) Royal Ahold, Morten Jensen (Norge) Aker Seafoods, Hans-Jürgen Matern (Tyskland) METRO GROUP 
International, Margaret Wittenberg (USA) Whole Foods Market, Jens Peter Klausen (Danmark), JP Klausen & Co, Mike 
Mitchell (Storbritannien), Young’s Seafood, David Graham (Storbritannien) Birds Eye Iglo Group Ltd, Dr Peter Dill 
(Tyskland) Deutsche See, Libby Woodhatch (Storbritannien) Seafood Scotland, Christine Penney medordförande 
(Kanada), Clearwater Seafoods, Simon Rilatt (Storbritannien), Trident Seafoods, Dr Abdul Ghofar, University of 
Diponegoro (Indonesien), Peter Trott (Australien), WWF Australia, Guillermo Cañete (Argentina) Fundacion Vida 
Silvestra, Dr Alasdair Harris (Madagaskar) Blue Ventures, Eduardo Gonzalez Lemmi (Argentina), San Arawa, Keith 
Kenney (Storbritannien) McDonalds´ Europe.

Vi vill tacka följande person som avgick ur intressentrådet detta år: 
Mr Marc Nolting, Mr Tom Grasso och Dr Sian Morgan.

Dr Christopher 
Zimmermann,  
ordförande i den tekniska 
rådgivande kommittén, 

Alfred Schumm och 
Christine Penney,  
medordförande i 
intressentrådet.

Dr Keith Sainsbury, vice 
ordförande MSC
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När vi utvecklar vårt program arbetar vi med 
ett brett spektrum av aktörer för att säkerställa 
kvalitet, enhetlighet och trovärdighet.

Främjandet av bästa praxis i vetenskaplig fiskeriförvaltning

En öppen samarbetsprocess
När vi utvecklat vårt program har vi arbetat med ett 
brett spektrum av aktörer för att säkerställa kvalitet, 
enhetlighet och trovärdighet. MSC:s miljöstandard 
utvecklades efter ett internationellt samråd med 
berörda parter mellan 1997 och 1999 och en öppen 
samarbetsprocess fortsätter att genomsyra vårt 
program. Vi uppmuntrar intressenter att delta i varje 
skede av bedömningen och utvecklingen av vår 
policy. 

Att nå ut med MSC:s webbplats för policyfrågor 
MSC:s miljöstandard och policy har tagits fram 
i samråd med akademiker, miljöorganisationer, 
ledande industrirådgivare och fiskare från hela 
världen.

För att förbättra vår kommunikations- och 
informationsspridning lanserade vi i mars 2012 en 
ny webbplats på vår hemsida. Sajten förklarar 
MSC:s policyarbete och listar de policyområden 
som vi för närvarande arbetar med. Intressenter kan 
registrera sig för att få information när en punkt går 
vidare till nästa steg i utvecklingscykeln eller 
öppnas för samråd med allmänheten. http://
improvements.msc.org/

Banbrytande forskning
Under 2012 kommer vi att publicera våra resultat 
om effekterna av fisken på arter med en låg trofisk 
nivå och hitta de bästa metoderna för att motverka 
negativa effekter på havsbottnarna. MSC har också 
banat väg för nya kriterier för musselodling i öppet 
vatten och för utsättning av mussellarver. 

Vi är också angelägna om att bygga vidare på det 
förtroende som konsumenterna har för MSC:s 
miljömärke och vad det står för. MSC kommer under 
2012 ta fram forskning kring genetiska markörer 
och DNA-identifiering av arter och fiskbestånd som 
är MSC-certifierade. Vi kommer att öka vår genetiska 
provtagning och testning av produkter i hela 
leveranskedjan för att se till att felmärkning inte 
sker och grundligt ta reda på orsakerna om det 
skett.

Vi planerar att främja forskning kring havsfrågor 
genom att finansiera en serie vetenskapliga skrifter 
och publicera MSC:s egen forskning kring bästa 
miljöpraxis inom fiskesektorn.

Stipendieprogram  
I mars 2012 lanserade vi det första 
stipendieforskningsprogrammet i Marine 
Stewardship Council. Stipendierna är öppna för 
både studenter och doktorander som vill studera 
miljöförbättringar, bästa möjliga praxis i 
fiskeriförvaltningen eller fiskprodukternas väg i 
leverantörskedjan.

CSHM9AC -fisket på 
sill i Keltiska sjön blev 
hållbarhetscertifierad i mars 
2012.
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Vad våra intressenter säger

The Chilean hake  
trawl fishery is  
currently undergoing 
independent, third  
party assessment with  
the goal of achieving  
MSC certification.
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”Analys av vetenskapliga data och samråd med 
intressenter från ett urval MSC-certifierade 
fisken har visat att MSC är en effektiv 
katalysator för konkreta miljöförbättringar.”
Tracy Cambridge, MRAG Ltd

”MSC driver ett starkt, världsledande och 
globalt certifieringsprogram. Programmets 
riktlinjer går utöver FN-organet FAO:s 
uppförandekod som de är baserade på, med 
kontrollerad spårbarhet från försäljningsställe 
till fisket.”
Mr Ichiro Nomura, styrelsemedlem i MSC, f d biträdande 
generaldirektör för FN- organet FAO och avdelningschef för fisken 
och fiskodlingar på FAO

 “Mycket av äran för att öka allmänhetens 
medvetenhet och beteende när det gäller hållbart 
fiske kan tillskrivas det utmärkta arbete som 
utförts av MSC ...”
Richard Benyon, miljö- och fiskeminister, Storbritannien 

”I det chilenska kummelfisket har färre incidenter 
inträffat mellan havsfågel och fiskeredskap 
jämfört med fisken i andra länder, vilket bekräftar 
att MSC-programmet ger en positiv miljönytta för 
de som deltar.”
Hector Bacigalupo, Fiskbranschens riksförbund i Chile (Chilean National 
Fishing Industy Association)
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Fisket i Lakes och 
Coorong i södra 
Australien är baserat i 
en nationalpark som 
omfattar ett skyddat 
våtmarksområde. 
Fiskarna har en praktisk 
inställning till fisket och 
använder manuella 
fiskemetoder för att 
minska bifångsterna.
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MSC-märkt fisk kan 
spåras tillbaka genom 
hela leveranskedjan 
till det välskötta och 
hållbara fiske där 
fisken fångades.

©
 M

SC

Koljafiskare från SFSAG 
i Nordsjön, här ombord 
på båten Harvest Hope, 
fick MSC-certifiering i 
oktober  2010.
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Anteckningar
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www.msc.org/se
balticsea@msc.org 
www.msc.org/product-finder
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Deltagandet i MSC:s certifieringsprogram ändras över tiden; alla detaljer 
i detta dokument är korrekta vid tidpunkten för publicering.

MSC Head Office 
Marine House 
1 Snow Hill 
London EC1A 2DH Storbritannien 
Tel: +44 (0)20 7246 8900 
Registered charity: 1066806

MSC Regionalkontor – Europa, Afrika och 
Mellanöstern  
Marine House 
1 Snow Hill 
London EC1A 2DH Storbritannien 
Tel: +44 (0)20 7246 8900 
Registered charity: 1066806

MSC Regionalkontor  – Amerika  
2110 North Pacific Street  
Suite 102  
Seattle WA 98103, USA 
Tel: +1 206 691 0188 
Icke-vinstdrivande status 501 (c)(3)

MSC Regionalkontor – Asien  
352 Tanglin Road
Tanglin International Centre
Strathmore Block
#02-09
Singapore 247671
Tel: +65 64723280
Företagsregistrering: 201215612M

MSC Lokalkontor –  
Australien och Nya Zeeland  
10/46-48 Urunga Parade 
Miranda NSW 2228  
Australia 
Tel: + 61 (0)2 9524 8400 
ABN: 69 517 984 605 

MSC Lokalkontor – Östersjöområdet 
Postadress:  
P.O. Box 1113
131 26 Nacka Strand
Sverige
Tel: +46 (0)8 503 872 40

MSC  Lokalkontor – Frankrike  
La Ruche 
84 Quai de Jemmapes 
75010 Paris 
France 
Tel: +33 (0)1 83 64 68 16

MSC Lokalkontor – Tyskland,  
Schweiz, Österrike  
Schwedter Straße 9a 
10119 Berlin  
Tyskland  
Tel: +49 (0)30 609 8552 0

MSC Lokalkontor – Japan  
7th floor, Kabuto-cho MOC building
15-12, Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku
Tokyo 103-0026
Japan
Tel: +81 (0)3 5623 2845

MSC Lokalkontor– Nederländerna  
Koninginnegracht 8
2514 AA Den Haag
Nederländerna  
Tel: +31 (0)70 360 5979

MSC Local Office – Scotland 
69 Buchanan Street
Glasgow G1 3HL, UK 
Tel: +44 (0) 131 243 2605

MSC Local Office –  
Southern Africa 
Postal address:  
P.O. Box 7107
Roggebaai 8012 
Cape Town 
South Africa 
Tel: +27 (0)21 551 0620

MSC Local Office  –  
Spain and Portugal
Génova 4   
28004 Madrid 
Spain 
Tel: +34 674 07 10 54


