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HVORFOR BÆREKRAFT ER
VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD
Vi har produsert velsmakende laks til forbrukere i alle verdenshjørner gjennom mer enn 25
år. Det er gjort store fremskritt på bærekraftig produksjon av laks, men mange utfordringer
gjenstår. Spesielt er det viktig for å oss å bevare havet som sunt og produktivt, både i dag
og for fremtiden. Med aksjonærer som er opptatt av bærekraftig og langsiktig verdiskaping
går vårt overordnede mål utover kortsiktig lønnsomhet. Vi bryr oss om fotsporene vi
etterlater på veien. Vår visjon “Rooted in Nature - Farming the Ocean for a better future”
representerer en ambisiøs retning for hvordan vi ønsker å drive vår produksjon.
BÆREKRAFT I ET STØRRE PERSPEKTIV
Atlantisk laks vil ikke være nok til å dekke verdens økende behov
for mat. Samtidig kommer kun 2 % av verdens matproduksjon fra
havet. Vi mener det er viktig å jobbe strukturert og målrettet for
å få til bærekraftig matproduksjon i havet, og i tiden fremover må
verden finne bærekraftige havbruksløsninger for å få dette til. Vi tror
at lakseoppdrettere er viktige bidragsytere for å finne morgendagens
løsninger. Basert på lange tradisjoner med havbruk og et fornyet
fokus på biologisk og teknisk innovasjon ønsker Grieg Seafood å ta
en aktiv rolle for å sikre bærekraftig matproduksjon i havet.
I vår oppdaterte bærekraftsstrategi definerer vi fem pilarer vi
ser som vesentlige for bærekraftig matproduksjon i havet. Grieg
Seafood skal produsere laks langt inn i fremtiden. I vårt langsiktige
perspektiv er friske hav, god fiskehelse og økonomisk fortjeneste ikke
motsetninger. Vår oppgave er å sørge for at disse hensynene går hånd
i hånd.
“Bærekraftig verdikjede” vektlegger behovet for trygge og
miljøvennlige verdikjeder for mat. Vår hovedoppgave er å produsere
trygg kvalitetsmat til våre kunder. Lakseprodusenter må derfor
kunne kontrollere og spore kvaliteten på fisken fra egg til marked.
Vi er også i kontinuerlig dialog med våre fôrleverandører for å

sikre at fôret er basert på råvarer med bærekraftig opprinnelse.
Et annet fokusområde er energieffektivitet. I 2017 har vi derfor
for første gang sammenstilt et klimagassregnskap som kartlegger
klimagassutslippene til Grieg Seafood som organisasjon.
Å balansere «lønnsom vekst og innovasjon» med miljømessig
bærekraft er svært viktig for det vi anser som bærekraftig
matproduksjon. Vi er overbevist om at innovasjon og forskning
innenfor biologi og teknologi vil være avgjørende for å opprettholde
sunne hav og lønnsomt havbruk i tiden som kommer. Gjennom vår
digitaliseringsstrategi GSF Precision Farming har vi til hensikt å ta
en ledende rolle i å utnytte ny teknologi og data for å treffe bedre og
mer bærekraftige beslutninger. Vi tror på en informasjonsrevolusjon
som vil endre vår felles forståelse av havet og livet under vann. Grieg
Seafood skal ta en ledende posisjon i fremskaffelse og utarbeidelse av
nye data, analyser og teknologi som bidrar til bedre forståelse av både
biologi og vårt produksjonsområde havet.
“Bærekraftig oppdrett og produktive hav” omhandler
hovedutfordringene i vår drift. Vårt mål er å produsere sunn fisk
ved å maksimere fiskevelferden. Fiskens helse og velferd er derfor
en hovedprioritering i vår oppdrettsproduksjon. Samtidig er
fiskeoppdrett basert på at vi kan ivareta felles naturressurser. Vi er
en matprodusent som benytter fjordene som tilhører oss alle, og det
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Bærekraftig
matproduksjon i havet
FN-MÅL 2: Ingen sult

FN-MÅL 17: Samarbeid for å nå mål

– Sikre bærekraftige systemer for
matproduksjon innen 2030

– Mobilisere og dele kunnskap,
ekspertise og teknologi

Open - Ambitious - Caring
BÆREKRAFTIG
VERDIKJEDE

LØNNSOM VEKST
OG INNOVASJON

Næringsrik og trygg mat
Transparens og
sertifisering i
leverandørkjeden
Bærekraftig fôr og
innkjøp
Energiforbruk og
ressurseffektivitet

Lønnsomhet i
oppdrettsanlegg
(GSF 2020)
Økonomisk produktivitet
Sjømat: Sterk etterspørsel
og godt omdømme
Biologisk forskning og
innovasjon
GSF presisjonsoppdrett

BÆREKRAFTIG
OPPDRETT OG
PRODUKTIVE HAV
Fiskehelse og -velferd
Lakselus-kontroll
Rømmningskontroll
Interaksjon med dyrelivet

GODE JOBBER TIL
ALLE
Arbeidsmiljø
Tiltrekke og beholde
ansatte
Helse og sikkerhet
Antikorrupsjon og
integritet
Databeskyttelse (GDPR)
Like muligheter

LOKAL VERDISKAPING
Ringvirkninger i lokalsamfunn
Transparens og dialog med
interessentgrupper
Lokale bidrag

FN-MÅL 14: Liv under vann
Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en
bærekraftig måte

Ansvarlig selskap
FN-MÅL 16:
Fred, rettferdighet og ansvarlige
institusjoner

FN-MÅL 8:
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

er vårt ansvar å ivareta det biologiske mangfoldet for kommende
generasjoner. Selv om vi har ambisjoner om vekst kan vi ikke
vokse på bekostning av miljøet. Å finne balansen mellom de ulike
interessene er vesentlig for at vi skal lykkes.
“Gode jobber til alle” vektlegger betydningen av våre ansatte og
hvordan vi håndterer våre forretninger. Vi skal være en arbeidsplass
der ansatte kan blomstre og utvikle seg. Mange av våre ansatte bor
og arbeider i små lokalsamfunn. “Lokal verdiskaping” gjenspeiler
hvordan vi ønsker å bidra positivt i disse samfunnene. Vi jobber med
å sørge for at våre aktiviteter har gode ringvirkninger slik at ansatte
kan være stolte av å jobbe i Grieg Seafood.
I tillegg til vår innsats for bærekraftig matproduksjon holder vår
hovedeier fokus på bærekraft i et større perspektiv. Gjennom Grieg
Foundations 25 prosent eierskap i Grieg Gruppen blir deler av
virksomhetens overskudd kanalisert til veldedige prosjekter over hele
verden. I 2017 bidro Grieg Foundation med 32 millioner kroner til
slike prosjekter. En betydelig andel av disse pengene kom fra Grieg
Seafood.
De fem definerte pilarene for bærekraftig matproduksjon i havet vil
danne grunnlaget for Grieg Seafood sitt arbeid for konkretisering av
bærekraft fremover. Denne rapporten tar for seg vår innsats og våre
resultater gjennom 2017. Unntaket er pilaren «lønnsom vekst og
innovasjon», som er utførlig beskrevet i årsrapporten. I løpet av 2018
vil vi ferdigstille en tydelig bærekraftsstrategi der vi skal videreutvikle
ambisjonsnivå, tiltak og KPIer knyttet til de fem pilarene, se figur på
side 3.

FNs MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig
utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og
sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart
for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Målene har
gitt Grieg Seafood fornyet inspirasjon til et helhetlig bærekraftsfokus,
og FNs bærekraftsmål blir viktige elementer i vår fremtidige
verdiskaping.
Vår produksjon treffer flere av de 17 målene, men Grieg Seafood vil
fokusere på de målene der vi mener at vi har størst mulig påvirkning.
Vi ønsker å definere konkrete og ambisiøse mål der vi skal ta en
spesielt proaktiv rolle. Basert på vår visjon for bærekraftsmål 2,

Utrydde sult, velger vi å jobbe videre med underpunktet for å:
“Sikre bærekraftige systemer for matproduksjon innen 2030…” I
Grieg Seafood ønsker vi å definere dette som et hovedfokus for vårt
bærekraftsarbeid. Vi vil jobbe for å finne bærekraftige systemer for
matproduksjon i havet
Våre handlinger for å oppnå bærekraftige systemer for
matproduksjon vil være rettet mot bærekrafts mål 14 (Liv under
Vann), derav: “Bevare og bruke hav og marine ressurser på en
bærekraftig måte”. Vi skal holde fjordene friske og produktive, både
for oss og for andre.
I Grieg Seafood tror vi ikke at vi kan nå målene for bærekraftig
matproduksjon alene, så bærekrafts mål 17: “Samarbeid for å nå
målene” vil være en viktig veileder for både vår drift og våre bidrag til
innovasjon, forskning og dialog med lokalsamfunnene.

VI SAMARBEIDER MED BRANSJEN GLOBAL SALMON INITIATIVE (GSI)
Vi er et aktivt medlem av Global Salmon Initiative
(GSI). GSI ble etablert i 2013 og er en gruppe på
17 selskaper som representerer over 50 % av den
globale produksjonen av laksefisk. Medlemmene
i GSI har forpliktet seg til samarbeid og åpenhet,
for å oppnå et felles mål om å produsere et
bærekraftig og sunt produkt som møter en
voksende befolknings behov for proteiner, samtidig
som negativ miljøpåvirkning reduseres og
påvirkning på lokalsamfunnet forbedres.

I samarbeid med de andre GSI-medlemmene har vi
fortsatt arbeidet med å utvikle initiativets fokus. De
administrerende direktørene i medlemsbedriftene
møtes jevnlig, og initiativet har også blitt et forum
for å dele beste praksis for å håndtere viktige
felles utfordringer. For å oppnå sammenlignbarhet
i bransjen, samt for å forbedre medlemmenes
rapportering og tilnærminger knyttet til åpenhet og
kommunikasjon, har GSI utviklet bransjespesifikke
måleindikatorer.

GSI-initiativet er etablert med tre klare prinsipper:
•
Forbedret bærekraft
•
Samarbeid
•
Åpenhet

Grieg Seafood har hatt ansvar som Co-Chair i GSI
siden 2015.
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VÅRE PRIORITERINGER
Alle aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst i høyre
hjørne er vurdert som mest vesentlige. Vi har gjennomgått prioriteringene, og
det er noen justeringer fra 2016-rapporten i form av vektlegging og benevninger.

Lokale utslipp

VIKTIG FOR INTERESSENTER

8

Prioriteringen av bærekraftsaspekt ble gjennomført i henhold til
retningslinjene utarbeidet av Global Reporting Initiative (GRI)
Standards. En tverrfaglig gruppe inkludert representanter fra
ledergruppen har vært involvert i utarbeidelsen og forankringen av
dette arbeidet.

Lus
Energi- og
ressurseffektivitet

Estetikk

7

VÅR VESENTLIGHETSVURDERING

Trygg og
sunn mat

Rømming

9

Fiskehelse
og velferd

6

Vurderingen tar utgangspunkt i en kartlegging av hvilke
forventninger våre interessenter har til oss. De identifiserte
bærekraftsaspektene ble deretter rangert med tanke på viktighet for
hver enkelt interessentgruppe, og en vurdering av potensiell risiko
og muligheter knyttet til vår måloppnåelse og evne til langsiktig
verdiskaping.

Antikorrupsjon

Dyreliv
FoU

HMS

5

Åpenhet
4

Arealbruk

Arbeidsmiljø

Matrisen viser bærekraftsaspektene som ble identifisert i
vesentlighetsanalysen, og tydeliggjør våre prioriteringer. Alle
aspektene i matrisen er ansett som viktige, mens aspektene øverst
i høyre hjørne er vurdert som mest vesentlige. Denne rapporten
beskriver vår tilnærming til å håndtere vesentlige bærekraftsaspekt.
For hvert vesentlige bærekraftsaspekt beskrives våre hovedprinsipper,
innsats, resultater og fremtidige mål og ambisjoner. Våre prioriterte
satsingsområder er vist i matrisen, og i figuren på side 3 som viser vår
hovedstrategi er våre prioriterte satsingsområder innenfor bærekraft
knyttet til våre fem fokusområder for selskapet.

Bærekraftig fôr og innkjøp
Forutsigbarhet

Mangfold

3

Veldedighet

2

Resurseffektiv administrasjon

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Grieg Seafood sitt overordnede mål er bærekraftig matproduksjon
i havet. Med basis i de fem pilarene definert i innledningen har vi
definert spesielt viktige satsingsområder for bærekraft basert på
en forståelse av hva verden forventer av oss, og hva vi selv ser er
viktig for lønnsomheten og overlevelsesevnen vår. Våre prioriterte
bærekraftsaspekt skal sikre at arbeidet med bærekraft fokuseres rundt
områder som er viktige for våre nøkkelinteressenter, og som i tillegg
er viktig for vår måloppnåelse og evne til langsiktig verdiskaping.

9

Vesentlighetsanalyse
for bærekraft

VIKTIG FOR GRIEG SEAFOOD
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ÅPENHET OG INTERESSENTDIALOG

EIERE

Vi jobber for å utvikle vår kommunikasjon slik at den til enhver
tid møter informasjonsbehovet til våre interessenter. Dette fokuset
henger også sammen med våre verdier; open, ambitious and
caring.
Vi er i dialog med våre interessenter gjennom ulike tiltak og
tilnærminger. Oppstillingen på denne siden gir en oversikt over noen
av disse og fremhever hvilke aspekt interessentene har vært mest
opptatt av i dialogen med oss.

er opptatt av langsiktig
verdiskaping og avkastning,
med fokus på matkvalitet,
fiskehelse, lus, og rømming. I
økende grad opptatt av vår evne
til å tilpasse oss endringer i
klima
Vi har en kontinuerlig dialog med
eiere om strategi og resultater. Dette
inkluderer regelmessige møter med
styret.

INTERESSE-

INVESTORER OG
KAPITALFORVALTERE
er opptatt av langsiktig
verdiskaping og avkastning,
og setter spesielt fokus på
risiko som dødelighet, lus og
rømming
Vi jobber også for å ha en
kontinuerlig og åpen dialog
med potensielle investorer og
kapitalforvaltere blant annet
gjennom årsrapporten, kvartalsvise
presentasjoner og egne møter med
potensielle investorer.

ORGANISASJONER
NASJONALE OG
INTERNASJONALE
MYNDIGHETER
har særlig fokus på utfordringer
knyttet til biologi og langsiktig
verdiskaping og vekst i maritim
sektor i en lavkarbon-fremtid
Vi har tro på åpen dialog med
myndigheter i de landene vi opererer
i. I denne dialogen fremmer vi
synspunkter knyttet til områder som
er viktige for oss. Vi ønsker også å
imøtekomme alle forespørsler om
møter og dialog.

LOKALE MYNDIGHETER
OG LOKALSAMFUNN
er opptatt av lokal aktivitet
og sysselsetting, påvirkning
på felles naturressurser og
landskapet
Vår virksomhet er avhengig av
aksept fra lokale myndigheter
og lokalsamfunn. Dialog med
lokalsamfunn foregår hovedsakelig
med lokale interessentgrupper. I
BC har vi et særskilt fokus på dialog
med representanter for den lokale
urbefolkningen. I disse områdene
jobber vi derfor med First Nations
for å sikre at problemstillinger knyttet
til urbefolkning håndteres på en god
måte.

har fokus på økosystemene vi
opererer i, bærekraftig fôr og
matvaretrygghet
Det er mange ulike
interesseorganisasjoner, og vi
konsentrerer vår oppmerksomhet
om de organisasjonene
som konstruktivt søker
forbedringer i næringen. Dette
inkluderer blant annet flere
miljøvernorganisasjoner. Som en
del av vårt bidrag til utviklingen
av GSI- og ASC-standarden, har
vi deltatt i en arbeidsgruppe som
arbeider med problemstillinger
knyttet til bærekraftig fôr. Dette
arbeidet har inkludert dialog med
en rekke interessenter, blant annet
interesseorganisasjoner, som ble
invitert til å dele sine synspunkter
og forventninger rundt temaet.

KUNDER
er opptatt av matvaretrygghet
og kvalitet, ønsker sertifisering
og merking av miljøpåvirkning
Vi jobber for å forstå og møte våre
kunders forventninger. Dette baseres
ofte på direkte tilbakemeldinger eller
undersøkelser.

MEDARBEIDERE
er spesielt opptatt av helse,
arbeidsmiljø og sikkerhet,
men også fiskevelferd

LEVERANDØRER
er opptatt av at vi operer med
integritet og setter tydelige, men
realistiske krav, samt å arbeide
for å bedre fisk-inn-fisk-utforholdet
Vi jobber kontinuerlig med
leverandører for å sikre at disse
jobber i henhold til våre krav til
bærekraft. Dette gjelder spesielt
for våre leverandører av fôr og
bemanningsselskaper. I dette
samarbeidet har vi spesielt fokus på at
leverandørene følger krav knyttet til
likebehandling.
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Vi jobber for å forstå våre
medarbeideres ønsker og
forventinger, og ønsker å fokusere
på opplæring og utvikling. Vi
har flere initiativer knyttet til
opplæring og utvikling, blant
annet samarbeid med skoler,
lærlingeordninger og tiltak for at
våre ansatte skal få videreutvikle
kompetanse og ferdigheter
innenfor sine spesialfelt. Hvert
år samler vi i tillegg vår globale
ledergruppe for å diskutere hva
som bør prege Grieg Seafoods
kultur. Vi er også i dialog
med fagorganisasjoner som
representerer våre medarbeidere.
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BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE

1.1 TRYGG OG SUNN MAT
Laksefisk er en av de beste kildene til
hjertesunt fett (DHA og EPA). Dette fettet
kan vi mennesker ikke produsere selv
og må få tilført det gjennom kostholdet.
Oppdrettslaks har heller ikke spor av
ulovlige legemidler, ingen funn av organiske
miljøgifter eller tungmetaller over
grenseverdi.

VERDIKJEDE FOR TRYGG OG SUNN MAT
Innkjøp

Oppdrett

Slakteri

Salg &
distribusjon

Kunde

HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS?
Produksjon av trygg mat av høy kvalitet er vår viktigste oppgave.
Matvaretrygghet og kvalitet er svært viktig for kundene våre.
Lakseprodusenter må derfor kunne kontrollere og spore kvaliteten
på fisken fra egg til marked. Fravær av uønskede mikroorganismer
og fravær av kjemikalier og medisinske rester er en forutsetning for å
kunne tilby kunden trygg mat. Laks er et sunt alternativ og en god
kilde til de mest sunne Omega 3 i kostholdet (spesielt DHA og EPA),
vi legger vekt på å fore fisken slik at den får tilstrekkelig mengde
Omega 3 som også er til fordel for våre kunder.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Vi etterstreber å alltid levere produkter som lever opp til våre kunders
høye forventninger om kvalitet. Dette krever full sporbarhet og
streng kvalitetskontroll i alle ledd av produksjonsprosessen. For å
skape trygghet rundt våre tilnærminger skal det være fokus på tydelig
og åpen kommunikasjon om våre arbeidsmetoder og standarder.

Kvalitetskriterier

Forebyggende

Forebyggende

Risikovurderinger

Systemer for å

for fôr
Sporbarhet
gjennom Fishtalk

helsetiltak og
behandling
Sporbarhet
gjennom Fishtalk
GLOBALG.A.P.sertifisering

hygiene og
kvalitetstiltak
Sporbarhet
gjennom Fishtalk

og forebyggende
tiltak
Standarder for
transport og
oppbevaring
ASC Chain og
Custody
Kommunikasjon
om tilnærming
GLOBALG.A.P.sertifisering

registrere og følge
opp tilbakemeldinger fra
kunder
Godkjente HACCPsystem
Mattilsynet
overvåker
reststoffer i fisken
GLOBALG.A.P.sertifisering

og Maritech
GLOBALG.A.P.sertifisering
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VÅR INNSATS OG RESULTATER I 2017
Trygg mat av høy kvalitet må inneholde optimale næringsverdier
og være fri for fremmedstoffer og sykdomsfremkallende elementer.
Vi er underlagt et EU-pålagt overvåkingsprogram for oppdrettsfisk
basert på EU-Direktiv 96/23 EC. Her overvåkes det at vi holder oss
under de anbefalte maksimumsgrenser for helseskadelige reststoffer i
mat. Siden overvåkingen startet i 1998, har nivået av reststoffer ligget
betydelig under de anbefalte maksimumsgrenseverdier for alle som
har deltatt i overvåkingen.
For å produsere trygg mat med høy kvalitet har Grieg Seafood
innført standarder som overskrider myndighetenes omfattende krav
til kvalitetskontroll og sporbarhet. Dette har vi blant annet gjort
gjennom sertifisering av vår produksjonsstyring.
Alle regionene våre har nå på plass GlobalG.A.P. eller tilsvarende
(BAP) som vedlikeholdes kontinuerlig gjennom revisjoner.
Standardene vi er sertifisert i henhold til, dekker hele verdikjeden og
håndheves gjennom tett oppfølging ved årlige eksterne revisjoner og
uanmeldte inspeksjoner.
I tillegg til disse har vi i 2017 sertifisert våre første lokaliteter i
henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC). Dette arbeidet
skal intensiveres i 2018.

Vår tekniske gruppe for kvalitet, med representanter fra alle
regionene, ser kontinuerlig på utfordringer knyttet til hygiene på
våre prosessanlegg. Mikrobiologi er hovedfokus for denne gruppen,
spesielt bekjempelse av Listeria monocytogenes. Vi har etablert en
felles tilnærming med månedlig rapportering på Listeria for alle
regioner. Ved deteksjon av Listeria på utstyr, sluttprodukt eller
hos kunder igangsettes handlingsplaner i form av ekstra grundig
rengjøring og modifisering av utstyr.

VÅRE AMBISJONER OG MÅL
Vår tekniske gruppe for kvalitet vil fortsette arbeidet med å sikre
at vi benytter beste praksis, samt muliggjøre kunnskapsdeling og
samarbeid gjennom videre utvikling og standardisering av vårt
kvalitetsstyringsprogram. Som en del av dette vil vi arbeide for
å utvikle felles tilnærminger til overvåking. I hver av regionene
skal vi sørge for ukentlig rapportering, utvikling av tilpassede
handlingsplaner og alltid sikre kontinuerlige og gode prosesser for
god hygiene på våre anlegg.

FAKTA
GLOBALG.A.P.

Ved siden av GLOBALG.A.P. opererer Grieg Seafood Shetland
etter standarder som; The British Retail Consortium, Protected
Geographic Federation og Kosher.
Salgselskapet vårt, Ocean Quality AS, er sertifisert etter standardene
GLOBALG.A.P, Chain of Custody og ASC Chain of Custody.
Vi har et kontinuerlig fokus på forebyggende tiltak i
produksjonsfasen. Dette innebærer blant annet at vi sikrer en høy
hygienisk standard. Vi jobber for å sikre god hygiene på båt, anlegg
og prosessanlegg, blant annet gjennom å bygge kompetanse og
bevissthet blant våre ansatte. Produksjonen følges også kontinuerlig
opp av Mattilsynet. Et eksempel på dette er at prosessanleggets
HACCP-system er kontrollert og godkjent av dem. Før slakting
av fisk gjennomgår vi en full analyse av hver lokalitet for å vurdere
nivåer av miljøgifter, rester av fremmedstoffer og bakterier.
Produksjonsstyringsprogrammet Fishtalk sikrer oss dokumentasjon
og full sporbarhet fra innlegging av rogn til fisken er slaktet. Dette
gir også full oversikt over alt fôr som er benyttet og eventuelle
behandlinger fisken har hatt.

er en frivillig internasjonal standard som omfatter
god praksis for matproduksjon over hele verden, både
innenfor landbruk og akvakultur. Feltene standarden
tar for seg er matvaretrygghet, dyrevelferd, bærekraft,
arbeidsforhold og sporbarhet.

ASC

Aquaculture Stewardship Council
ASC ble stiftet i 2010 av WWF og IDH for å etablere
globale standarder for bærekraftig sjømatproduksjon.
ASC-standardene setter krav til prosesser og
grenseverdier for å minimere negative miljø- og
sosiale effekter fra opprett. GSI-medlemmer har
forpliktet seg til å jobbe mot ASC innen 2020.

HACCP:

Hazard Analysis (and) Critical Control Point
Sikkerhetsrisiko som omhandler matvaretrygghet:
• Biologisk fare (f.eks. koliforme bakterier)
• Kjemisk fare (f.eks. oljeforurensing eller
tungmetaller)
• Fysisk fare (f.eks. en skrue løsner og havner i
fisken)
Kritisk kontrollpunkt kan være legemidler i fisken,
høy kjernetemperatur eller farlige bakterier.

BAP

Best Aquaculture Practices
er en frivillig standard for akvakultur
som omfatter de viktigste elementene for
ansvarlig og bærekraftig akvakultur gjennom
å opprette standarder for god praksis i alle
produksjonsleddene i fiskeoppdrett.

FISHTALK
er et produksjonsstyringssystem med mange
moduler. Grieg Seafood benytter Fishtalk til å
registrere og rapportere sentrale og løpende
produksjonsparametere fra rogn til slakting. Det
legges også inn definerte måltall gjennom hele
prosessen.

MARITECH
er et datafangstsystem spesielt tilpasset slakteriog salgsprosessen.
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1.2 BÆREKRAFTIG OG KLIMAEFFEKTIVT FÔR OG INNKJØP
Vi er i kontinuerlig dialog med våre fôrleverandører for å sikre at fôret er basert på råvarer med bærekraftig opprinnelse.

HVORFOR DET ER VIKTIG FOR OSS?
Fôr er en viktig innsatsfaktor i produksjon av laks og med det
bidragsyter til oppdrettsnæringens totale påvirkning på miljø og
samfunn. Det er viktig for oss at alle innsatsfaktorene som brukes i
fôret, baseres på råvarer fra bærekraftige kilder, og at framstillingen
av disse skjer etter gode etiske prinsipper. Det er derfor positivt at
viktige aktører i bransjen har tatt dette på alvor, og at det derfor har
vært en veldig god utvikling innenfor bransjen. Tradisjonelt har
fiskefôr vært basert på fiskemel og fiskeolje fra villfisk, og kontrollen
av de ulike fiskeriene har vært av blandet kvalitet. Et fokusområde
for bransjen har derfor vært hvordan vi bruker marine råstoff på
en bærekraftig måte. Spesielt viktig er andel villfisk som benyttes.
Stadig flere fiskerier har tatt tak i og fått en bedre balanse mellom
nyrekruttering i bestand og fangst, samtidig som det marine
innholdet i laksefôret er blitt betydelig redusert. Det er også positivt
at stadig mer av det marine råstoffet kommer fra både biprodukter
fra videreforedlingsprodukter og bifangster. Den viktigste
vurderingen nå er balansen mellom marine oljer i fôret og Omega
3-nivåer i fisken, samt å sikre at landbaserte råvarer også er dyrket på
en bærekraftig måte.

VERDIKJEDE FOR BÆREKRAFTIG FÔR
Innkjøp

Oppdrett

Slakteri

Salg &
distribusjon

Kvalitetskriterier for fôr

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Vi skal ha fokus på bruk av bærekraftig fôr i alle våre regioner og
anlegg, både når det gjelder fangstbare og landbaserte råvarer. Vi
skal sørge for å bruke fiskemel og fiskeolje fra leverandører med
full kontroll på sporbarheten av fangstene de bruker. Vi skal sørge
for kontinuerlig å vurdere bruk av alternative fôrråvarer og mer

Sporbarhet gjennom
Fishtalk
Soya sertifisering
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Kunde

1.4

UK

Canada

Limit 1.35

ASC- krav (2,95)

2.8
2.4

Vi jobber for å sikre at våre fôrleverandører kun produserer fôr med
bærekraftige ingredienser. Vi har som mål om å oppfylle ASCstandardens krav (FFDRm< 1,35 og FFDRo<2,95) til avhengighet
av marine proteiner og marine oljer i våre fôr. Vi vil fortsette
samarbeidet med de andre aktørene i bransjen, blant annet gjennom
vårt engasjement i GSI, for å påvirke fôrprodusentene til økt fokus på
bærekraftige ingredienser.
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Grieg Seafood har i 2017 fortsatt arbeidet for en mer bærekraftig
sammensetningen av fiskefôret. Et viktig ledd i arbeidet med
å oppnå dette, er samarbeidet vi har med de andre aktørene i
bransjen, blant annet gjennom vårt engasjement i GSI, for å påvirke
fôrprodusentene til økt fokus på bærekraftige ingredienser. Vi
oppfordrer våre leverandører til å delta i arbeidet til International
Fish Meal and Fish Oil Organisation (IFFO - Den internasjonale
fiskemel- og fiskeoljeorganisasjonen) med en standard for ansvarlig
ressursbruk (IFFO «responsible sourcing»). ASC har utviklet
en standard som også omfatter bærekraftig fôr, og vi arbeider
systematisk for å oppfylle kravene i denne standarden. Dette har vi
allerede oppnådd med tanke på forholdet mellom hvor mye villfisk
som trengs for å produsere ett kilo oppdrettsfisk, se figur 1. Figuren
viser at vi helt siden 2015 har ligget godt under kravet til hvor mye
villfisk som bør brukes til å produsere nok fiskemel og fiskeolje til
ett kilo oppdrettslaks. Vi følger dette arbeidet tett da Grieg Seafood
deltar med en representant i styringskomiteen for utvikling av en ny
global ASC-standard for fiskefôr.

FISKEMEL - FFDRm

0.53

VÅR INNSATS OG RESULTATER

FIGUR 1

0.53

bærekraftige ingredienser. Råvarer fra ulovlig, urapportert og
uregulert fiske (UUU-fiske) skal ikke forekomme i fiskefôret. Fôret vi
bruker er også vårt viktigste klimafotavtrykk, det er derfor viktig at vi
og bransjen jobber for mer klimaeffektive alternativer.

2.6
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2
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2016
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2015Norway
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2016
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2.04

1.61
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2.58
2015

1.61

0

1.38

0.2

2.58

0.4
0

1.34

0.6
0.2

1.34

0.8
0.4

Antall kilo villfisk vi trenger for å produsere nok fiskemel
(FFDRm) og fiskeolje (FFDRo) til ett kilo oppdrettslaks.

Limit 2.95
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1.3 ENERGI- OG RESSURSEFFEKTIVITET
HVORFOR ER DETTE VIKTIG FOR OSS?
Klimaendringer gjør seg stadig mer gjeldende og i kjølvannet av
klimaavtalen i Paris har det blitt stadig tydeligere at næringslivet må
bidra for å hjelpe til å kutte utslipp dersom vi skal nå FNs målsetning
om 2 graders oppvarming. Vi i Grieg Seafood legger derfor opp til
energi- og ressurseffektivitet, slik at vi kan bidra til å redusere verdens
totale utslipp, samtidig som det for oss sikrer langsiktig verdiskapning
og kostnadsbesparelser gjennom effektivisering.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Vi er dedikert til å minimere vårt miljøfotavtrykk og vil derfor
minimere utslipp av klimagasser, avfall og annet som kan påføre
skade på naturen på en måte som legger opp til langsiktig og
bærekraftig verdiskapning.

VERDIKJEDE FOR ENERGI- OG
RESSURSEFFEKTIVITET

Innkjøp

Oppdrett

Slakteri

Salg &

Kunde

distribusjon

INNSATS OG RESULTATER
Vi har nå valgt å inkludere utslipp av drivhusgasser fra alle våre
regioner i denne rapporten for 2017. Det har vi gjort ved at vi
har samlet inn relevant informasjon fra alle våre regioner for
henholdsvis driftsåret 2016 og 2017. Som et resultat av dette kan vi
nå sammenligne utslipp av drivhusgasser på tvers av virksomhetene
våre og dermed kartlegge de viktigste utslippskildene når vi arbeider
for å redusere klimapåvirkningen vår. Vi har prioritert å rapportere
Scope 1, direkte drivhusgass-utslipp, samt Scope 2, indirekte utslipp
via elektrisitetsforbruk i denne første rapporten.

Kjøp av produkter

Energibruk

Energi til lys og

Transport-

Transport-

som bidrar til
energi- og
ressurseffektivtet

Drivstofforbruk

varme
Drivstofforbruk
Avfallsreduksjon
Bruk av hele
fisken
Redusere bruk av

effektivisering
Emballasje

effektivisering

plast og andre
materialer
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De sammenlagte utslippene av drivhusgasser har økt i 2017
sammenlignet med anslaget for 2016, se figur 2. Dette skyldes i
hovedsak økt aktivtet og mer produksjon i 2017 ved at vi har mer
biomasse i sjøen. Økningen skyldes spesielt forhold fra vår aktivitet
i British Columbia og i Rogaland. I 2016 hadde vi liten bruk
av generatorer på grunn av lav produksjon og mye stans i fôring
på grunn av alger. i 2017 har vi hatt en mer stabil drift i British
Columbia. Økningen i Rogaland skyldes langtidsleie av båt for
mekanisk avlusing.
Vi har også regnet ut tall for drivhusgass-intensitet i forhold til
den totale mengden sløyd fisk i løpet av kalenderåret. Dette gir
oss muligheten til å spore effektiviteten på drivhusgass-utslippene
fra vår virksomhet over tid, se figur 3. Drivhusgass-intensiteten
varierer mellom regionene som følge av en rekke faktorer, som
fornybarhetsgraden til den lokale elektrisitetsforsyningen, hvor
høyt volum som er slaktet i løpet av året, eller hvorvidt generatorer
benyttes lokalt eller ikke.
Vår drivshusgass-intensitet målt mot sløyd vekt var 420kgCO2e/
tonn i 2017, sammenlignet med 326kgCO2e/tonn sløyd vekt i 2016.
Se figur 3. Økningen i drivhusintensiteten faktoren skyldes ulike
endringer i regionene.
•
I Rogaland økte faktoren betydelig (fra 72 til 229) da vi økte
kapasiteten på mekanisk avlusning ved å langtidsleie en båt (økt
dieselforbruk)
•
I Finnmark var utslipp og produksjon ganske stabil og dermed
også faktoren (fra 212 til 224)
•
På Shetland fikk vi en økning i faktoren (fra 784 til 857)
hovedsakelig på grunn av redusert produksjon (biomasse)
•
I British Columbia fikk vi en kraftig økning i 2017 (fra 422 til
702) på grunn av økt produksjon i sjø, biomasse som enda ikke
er slaktet som krevde økt bruk av generator- og båtdrift.

FIGUR 2 - UTSLIPP AV DRIVHUSGASSER
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4024

22 000
20 000
18 000

tCO2e

Vår største direkte utslippskilde er bruken av drivstoff i våre
båter og kjøretøy, samt lokal drifting av generatorer for lokal
energiproduksjon. Her arbeider vi for å redusere utslipp gjennom
å bli mer effektive såvel som å utprøve ny teknologi. I løpet av 2017
har dette medført testing av batterier til energilagring for å redusere
behovet for generatorer, noe som også bidrar til å redusere vårt totale
energiforbruk og utslipp av drivhusgasser.
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2016 *

2017

Scope 1

Scope 2

* 2016-tallene er basert på referansetall fra regionene der
forbruket på Shetland er estimert

METODE
Våre utslipp av drivshusgasser blir rapportert i henhold til
Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG protocol)
gjennom å benytte en driftsbasert tilnærming.
Scope 1-utslipp er utslipp direkte fra Grieg Seafoods aktiviteter,
som inkluderer utslipp fra forbrenning av fossile energikilder til
drivstoff i generatorer, til oppvarming og til våre egne kjøretøy.
Utslippene blir utregnet basert på registrerte energikostnader
ved å benytte lokale kraftpriser. Vi har dessuten et relativt lavt
forbruk av hydrofluorkarboner til kjøling som inngår i Scope
1. Alle Scope 1-utslippsfaktorer som er benyttet, kommer fra
Department for DEFRA (Environment Food and Rural Affairs (UK
Government)).

Arbeidsbåt. Foto: Hung Ngo.

Scope 2-utslipp er indirekte utslipp i tilknytning til tredjeparts
produksjon av elektrisitet som blir forbrukt på våre anlegg.
Utslippene blir rapportert etter lokalitet og etter marked
i henhold til GHG-protokollen. Lokalitetsbaserte faktorer
kommer fra IEA (International Energy Agency) og følger
3-årige rullerende gjennomsnitt, mens markedsbaserte
faktorer kommer fra RE-DISS (Reliable Disclosure Systems for
Europe) med unntak av Canada, hvor de kommer fra Green-E.
Underliggende data hentes fra finansutgifter og stedlige målere.
I denne rapporten (2017) har vi valgt å ikke rapportere på
Scope 3-utslipp, andre indirekte utslipp av drivhusgasser, på
grunn av kompleksiteteten knyttet til grunnlaget for enkelte
av datakildenetallene. Vi vil jobbe videre med dette i 2018 og
vurderer å innta Scope 3-utslipp i neste års rapportering.
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FIGUR 3 - UTSLIPP AV DRIVHUSGASSER

VÅRE MÅL OG AMBISJONER
Nå som vi har fått på plass oversikter og tallgrunnlag for vårt
fotavtrykk i form av drivhusgasser, kommer vi til å definere mål
for intensitet i løpet av 2018 for å sikre at våre produkter og
virksomhetsområder blir mer bevisst drivhusgass-effektene over tid.
Vi har også en langsiktig ambisjon om å redusere bruken av diesel
i våre generatorer og erstatte disse med elektrisitet eller fornybare
energikilder i størst mulig grad. Dette vil bidra betydelig til å redusere
utslipp.
Vi er også i jevnlig dialog med våre leverandører av produkter og
tjenester, og vi tar opp med dem hva de foretar seg for å redusere
sitt utslipp av drivhusgasser. Noen av våre leverandører har allerede
sine egne uttalte mål for reduksjon i utslipp av drivhusgasser, og vi
vil oppfordre våre øvrige leverandører til å klargjøre sine mål i tiden
framover.
Grieg Seafood er inne i en vekstfase der vi bygger biomasse, og har
derfor ikke definert et absolutt mål for utslipp av drivhusgasser. Vi
har imidlertid en ambisjon om å utvikle et forskningsbaserte mål i
tråd med klimaavtalen i Paris. Dette er noe vi vil konkretisere i tiden
som kommer ved at mulige nye teknologier, som kan gi oss bedre
muligheter for initiativer til utslippsreduksjoner, utvikles.
Vi ser på rapportering av klimaregnskap som et nytt steg i vår
bevisstgjøring om hvilke påvirkninger våre aktiviteter medfører, og
vi anser registrering og reduksjon i utslipp av drivhusgasser som en
pågående prosess. Vi vil derfor jobbe med å etablere bedre rutiner for
å forbedre datainnsamling og rapporteringskvaliteten framover.

Samlede utslipp (tCO2e)
GSF lokalitet

Scope

2016

2017

Rogaland

Scope 1

1 034

3 753

Scope 2 location based
Finnmark

302

420

Total (Scope 1+2)

1 336

4 173

Scope 1

4 086

4 540

Scope 2 location based
British Columbia

600

567

Total (Scope 1+2)

4 686

5 107

Scope 1

3 755

5 974

765

768

Total (Scope 1+2)

4 520

6 742

Scope 1

8 082

8 071

Scope 2 location based
Shetland*

Scope 2 location based

2 532

2 264

10 614

10 335

Scope 1

0

0

Scope 2 location based

6

5

Total (Scope 1+2)
GSF ASA (Bergen)

Total (Scope 1+2)
Total GSF

Scope 1 + location based Scope 2

6

5

21 162

26 362

Utslipp/ tonn sløyd vekt
(kgCO2e/tGWE)
2016

2017

72

229

212

224

422

702

784

857

326

420

*Aktivitetsverdier for Shetland i 2016 er basert på 2017-tall på grunn av ufullstendige data for 2016, forskjeller i utslipp skyldes forskjellige
utslippsfaktorer.
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02

BÆREKRAFTIG OPPDRETT OG
PRODUKTIVE HAV

2.1 FISKEHELSE OG -VELFERD
Det er viktig, og oppdretters plikt, å jobbe
systematisk med fiskehelse gjennom forebygging.
Slik får fisken de beste forutsetninger for å holde
seg frisk.
HVORFOR DET ER VIKTIG FOR OSS?

VERDIKJEDE FOR FISKEHELSE OG -VELFERD

Innkjøp

Oppdrett

Vi skal ha en systematisk og langsiktig tilnærming for å oppnå god
tilvekst og høy slaktekvalitet. Grunnlaget legges ved å sikre robust
fiskehelse. Dette arbeidet starter med å velge avlsmateriale/rogn av
god kvalitet og rette egenskaper tilpasset de forholdene hvor fisken
skal vokse opp. Alle våre regioner legger planene for dette skal dekke
rogninnkjøp, smitteforebyggende tiltak og vaksinestrategier, og
være regionstilpasset. Fiskehelseplanene revideres ved behov. For en
best mulig felles respons skal vi også ha fokus på lokalt samarbeid og
åpenhet med andre aktører. Når fisken behandles, skal vi kontinuerlig
søke ikke-kjemiske behandlinger og ta hensyn til potensiell
påvirkning på lokalmiljøet.

Salg &
distribusjon

Fiskehelse er viktig for å sikre bærekraftig ressursutnyttelse. God
fiskehelse betyr at flest mulig fisk har det bra, vokser normalt og
overlever gjennom hele livssyklusen. Det er viktig, og oppdretters
plikt, å jobbe systematisk med fiskehelse gjennom forebygging,
slik at fisken får de beste forutsetningene for å holde seg frisk. Høy
dødelighet har også stor negativ påvirkning på lønnsomhet. Det
er også viktig at hensynet til fiskehelse balanseres med bruk av
medisiner, både med tanke på resistens og påvirkning på lokalmiljøet.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER

Slakteri

Kvalitetskriterier

Forebyggende

for fôr
Sporbarhet
gjennom Fishtalk

helsetiltak og
behandling
Sporbarhet
gjennom Fishtalk
GLOBALG.A.P.sertifisering
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Kunde

Figur 4 viser en oversikt over dødeligheten i hver region. Indikatoren
er rapportert i tråd med GSI. Grieg Seafood har målsetting om
dødelighet på under 7%. I 2017 oppnådde vi dette målet for
Finnmark og i British Columbia (BC) i Canada. Finnmark viser
en flott utvikling med en reduksjon på nesten 2% og når man er
nede på 4-5% dødelighet så er det et resultat av systematisk jobbing
med fiskehelse over lang tid. I BC har reduksjonen sammenheng
med redusert innslag av sykdommene SRS og Tanacibaculum
Maritimum. På Shetland har vi også en fin utvikling da vi ser
en reduksjon fra 17% ned til vel 11%. Grunnen til dette er i stor
grad reduksjon i dødelighet forårsaket av bedret gjellehelse og
økt forståelse for hvordan fisk med redusert gjellekapasitet kan
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14

11,3

16

17.0

16

4,7

Vi arbeider systematisk med overvåking av helsetilstanden på alle
våre lokaliteter. Vi har ukentlig rapportering på indikatorer som
dødelighet, og daglige rapporter er digitalt tilgjengelige for ledelsen i
alle regioner. For å kunne sammenligne våre resultater for dødelighet
med andre aktører, rapporteres det i henhold til måleindikatoren
GSI har definert for dødelighet. En viktig del av overvåkingsarbeidet
er også de myndighetspålagte fiskehelsekontrollene på alle våre
lokaliteter. Dette inkluderer månedlig rapportering på fiskehelse,
som blant annet omfatter registreringer av ytre skader, eventuelle
diagnoser og dødelighet. Overvåking er også tilpasset til de ulike
regionene. I Rogaland utføres det eksempelvis gjellekontroller for
påvisning av AGD to ganger hver uke i utsatte perioder.

18

6.4

Et annet viktig forebyggende tiltak er etablering av
forvaltningsavtaler for å opprettholde beste praksis med andre
aktører i det samme området, og med det redusere smittepress i et
område.

18

9,2

Vi jobber hver dag for å sikre at vi holder fisken frisk og i live.
Forebyggende fiskehelsetiltak er avgjørende for suksess. Disse
tiltakene inkluderer fiskehelserutiner, som i hovedsak består i å øke
fiskens robusthet og evne til å takle stress og ytre påvirkninger, og
dermed også redusere behovet for medisinske behandlinger. Andre
forebyggende tiltak inkluderer for eksempel; besøksordrer, bruk av
desinfeksjonsmidler og desinfiserende fotbad, rutiner for fjerning
av død fisk og ekstern lagring. Vi isolerer for eksempel også anlegg
ved å forby transport mellom anlegg uten at båten er desinfisert. Vi
benytter også PCR-screening for tidligere oppdagelse av eventuelle
parasitter, virus og bakterier.

FIGUR 4:
12 MÅNEDERS RULLERENDE
DØDELIGHET*

7.5

VÅR INNSATS OG RESULTATER

0

British Columbia

Target 7%

Gjennomsnitt for Gruppen: 6,48 % (9,40% i 2016)
* Dødelighet defineres som:
Totalt antall dødsfall i sjø siste 12 måneder – totalt antall
forkastet fisk grunnet sykdom eller lignende som ikke
inkluderes i slakteantallet)/ (endelig antall fisk i sjø forrige
måned + totalt antall dødsfall i sjøen siste 12 måneder +
totalt antall slaktet fisk siste 12 måneder + totalt antall
forkastet fisk (grunnet sykdom eller lignende som ikke
inkluderes i slakteantallet))X 100
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behandles. Rogaland er den den eneste regionen der vi har hatt en
økende dødelighet og det skyldes økt tap i forbindelse med utbrudd
av sykdommen pancreas disease (PD).
Noen av tiltakene for å bekjempe sykdom og fremme fiskehelse
innebærer medisinsk behandling. Figur 5 viser en oversikt over
regional bruk av antibiotika. Selv om vi tar sikte på å unngå bruk
av antibiotika, er det noen sykdommer som må behandles på
denne måten, blant annet av hensyn til fiskens velferd. I 2017 har
forbruket av antibiotika vært lavt i alle regioner, og spesielt en kraftig
reduksjon i BC, men fortsatt høyere enn ønskelig. Behovet for bruk
av antibiotika i BC skyldes i hovedsak sykdommene Tenacibaculosis,
Piscirickettsiosis og Furunculosis. På Shetland ble det behandlet
mot sårskader og kaldtvanns vibriose med godt resultat. Rogaland og
Finnmark har ikke hatt noen antibiotikabehandlinger i 2017.

FIGUR 5: ANTIBIOTIKABRUK
Mengden av aktive farmasøytiske ingredienser (API) som
brukes (i gram) per tonn produsert fisk (LWE)
Shetland

British
Columbia

1.2

0

412.1

0

0.8

294.9

0

1.7

18,0

Rogaland

Finnmark

2015

0

2016

0

2017

0

VÅRE AMBISJONER OG MÅL
Vårt mål er å holde den gjennomsnittlige dødeligheten per år for
konsernet til maksimalt 7 %. For å nå dette målet vil vi fortsette å
gjøre nødvendige investeringer i områder som har høy dødelighet,
og sørge for at vi lærer av intern og ekstern beste praksis for best
fiskevelferd. Det jobbes blant annet med fiskehelseplanlegging for
hver region. Dette gjøres av de fiskehelseansvarlige i hver region for å
sikre best mulig behandling og fiskehelse med fokus på forebygging
og ansvarlig medisinbruk. Vi etablerte i 2017 et teknisk team og
avholdt vårt første møte i November 2017 der vi diskutererte temaet
på tvers av regionene, utover det som allerede gjøres på ledelsesnivå
og med driftssjefene i hver region.
Finnmark vil videreføre pågående prosjekt for fiskehelse for å
redusere dødeligheten på fisk i sjø gjennom sikker og god håndtering,
spesielt fokus settes det på å redusere utgang med årsak i CMS
og sårskader. På Shetland er vi godt i gang med forbedringer
av vårt gjellehelse program, som består av overvåking av både
vannkvalitet og helsestatus på gjellene samt teste ut forebyggende
tiltak. I Rogaland har vi tett oppfølging og forventinger til den
nye PD vaksinen, Clynav som bygger på et helt annet prinsipp for
vaksiner. Denne typen vaksinen har vist veldig gode resultat i BC
på andre sykdommer. Når det gjelder BC så vil vi jobbe tett med
forbedringsprosesser i selve behandlingssituasjonene da flere av
dagens metoder krever økt handling/pumping av fisk.

GSF Rogaland. Foto: Hung Ngo
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2.2 LAKSELUSKONTROLL
HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS
Håndtering av lakselus er høyt på agendaen for våre interessenter
grunnet mulig negativ innvirkning på villaksbestanden, samt
oppdrettslaksens helse og velferd. Behandling av lus er også kostnadsog ressurskrevende og medfører gjerne lavere produktivitet og
kvalitet. Feil håndtering av lakselus kan føre til økt lusepress og
resistente lus, som da vil kunne føre til naturlige begrensninger
for videre vekst i næringen. Kort sagt er håndtering av lakselus
avgjørende for å sikre langsiktig bærekraft for næringen.

VERDIKJEDE FOR LAKSELUSKONTROLL

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Våre lakselusnivåer skal være under norske myndigheters
grenseverdier på 0,5 kjønnsmodne hunnlus for alle våre
oppdrettsanlegg i Norge, og vi skal jobbe for å ha det som et
langsiktig operativt mål i alle regioner. For å sikre at vi er under disse
nivåene skal vi jobbe for alltid å være i forkant av luseutviklingen
gjennom kontinuerlig overvåking og rask respons. Arbeidet med
å bekjempe lus skal også balanseres med et fokus på fiskevelferd,
å unngå resistens, samt et hensyn til påvirkning på lokalmiljøet.
Vi prioriterer derfor forebyggende metoder og ikke-kjemiske
avlusingsmetoder. For en best mulig felles respons skal vi også ha
fokus på lokalt samarbeid, koordinering og åpenhet med andre
aktører.

VÅR INNSATS OG RESULTATER
En sentral del av arbeidet for å forbygge og behandle lakselus er den
myndighetspålagte systematiske overvåkingen av lusenivåer i alle
våre oppdrettsanlegg. Laksen sjekkes for lus som hovedprinsipp hver
uke ved sjøtemperaturer over 4° Celsius. Ved sjøtemperaturer under
4° Celsius er det tillatt å telle lakselus annenhver uke av hensyn til
fiskens helse og velferd. I BC følger vi det nasjonale regelverket, som
er tilpasset lusesituasjonen lokalt. Lusetellingene gjøres med et annet
intervall og med krav til bevegelige stadier i lusens utvikling. Basert på

Innkjøp

Kvalitetskriterier
for fôr
Sporbarhet
gjennom Fishtalk

Oppdrett

Slakteri

Salg &
distribusjon

Forebyggende
helsetiltak og
behandling
Sporbarhet
gjennom Fishtalk
GLOBALG.A.P.sertifisering
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Figur 6 viser gjennomsnittlig månedlig nivå av kjønnsmodne
hunnlus i hver region av Grieg Seafood. Lus er fortsatt en krevende
utfordring. I Finnmark og Rogaland klarer vi å holde lusenivåene
lave, men det krever store ressurser. På Shetland har vi en situasjon
der det generelle lusenivået historisk har vært høyere enn i de
andre regionene, men vi ser en flott utvikling mot slutten av 2017.
Tiltaksplanen for 2018 legger vekt på å klare å overholde internkravet
på 0,5 kjønnsmode hunnlus. Det er til dels store lokale variasjoner.
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I BC er hydrogenperoksid tatt i bruk som behandlingsmetode. Vi
samarbeider med andre aktører i regionene der vi opererer for å holde
lusenivåene lave.
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I tillegg til dette utvider vi bruken av luseskjørt i Finnmark og
Shetland. I kombinasjon med rognkjeks har dette vist svært lovende
resultater.
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I 2017 fikk, Finnmark, Rogaland og Shetland på plass god kapasitet
med ikke-medikamentell (lunkent vann), og metoden prioriteres i de
situasjonene der det er best.

0.50

Ja

Grieg Seafood Rogaland har god og lang erfaring med bruk av
leppefisk. I de andre regionene ligger dessverre ikke de naturlige
forholdene til rette for tradisjonell bruk av leppefisk og her tar vi
heller andre metoder i bruk. De siste 4-5 årene har vi jobbet med
prosjekter for å utvikle bruken av rognkjeks både i Rogaland,
Finnmark og på Shetland. Dette arbeider fortsetter systematisk i
Finnmark og på Shetland.

2016

BC

0.50

ar

Begrenset og rullerende bruk av kjemiske midler er svært viktig
i lusebehandlingen, slik at vi unngår resistensutvikling mot
tilgjengelige behandlingsmidler, samt begrenser påvirkning på
lokalmiljøet. Vi har derfor lagt vekt på å begrense bruken av kjemiske
midler, og heller satse sterkere på forebyggende tiltak og ikke
medikamentelle behandlinger.

2017

Rogaland

nu

Alle regionene må i tillegg ha en helhetlig plan for lusebekjempelse.
I 2017 har vi hatt møter i vår interregionale produksjonssjefsgruppe
der lus alltid er tema ved at vi diskuterer beste praksis for å styre og
overvåke lusenivåene, inkludert de regionale planene.

FIGUR 6: LAKSELUS

Voksne hunnlus per laks per måned.
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resultatene fra tellingene settes det i verk tilpassede tiltak. Eksempler
på slike tiltak er å gjennomføre lusetelling flere ganger i uken ved
høye lusenivåer, samt følsomhetstesting av lakselus populasjonene før
behandling startes.
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FIGUR 8: AKTIVE SUBSTANSER
BENYTTET GJENNOM FÔR

Mengden av aktive farmasøytiske ingredienser (API) som
brukes (gram) per tonn produsert fisk (LWE).
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4.5 å vurdere enkelte lokaliteter i Rogaland. Vi vil i tillegg til dette
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videre med å få rognkjeks til å bli en mer effektiv lusespiser.
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Vi har fortsatt luselasere på et anlegg i Rogaland for uttesting av
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teknologien i full skala.
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2015

For å sikre at vi oppnår vårt mål om å bekjempe lus, og samtidig
unngå resistens, skal vi i tiden fremover fortsette å gjennomføre
praksis slik at vi får de mest effektive behandlingene. I dette arbeidet
vil vi ha fokus på ikke-kjemiske behandlinger. Vi har derfor skaffet
oss betydelig økt kapasitet av såkalt termisk behandling (lunkent
vann) ved å ha tilgjengelig Thermolicer i de tre mest utsatte
regionene; Finnmark, Shetland og Rogaland. I tillegg til det kommer
vi til ytterligere å øke bruken av luseskjørt i Finnmark og på Shetland,

0.5

6
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Vi har satt oss som mål å aldri ha mer enn gjennomsnittlig 0,5
kjønnsmodne hunnlus per laks på en lokalitet. Selv om dette
er strengere enn kravet til lokaliteter utenfor Norge, ønsker vi
å jobbe mot det samme målet i hele konsernet, også i BC og på
Shetland. For grønne konsesjoner i Finnmark er målet så lavt som
0,25 kjønnsmodne lus. I tillegg har vi et overordnet mål om 50%
reduksjon i antall medisinske behandlinger i løpet av perioden 20152018. Vi vil ha en grundig gjennomgang/status av dette i løpet av
året.

1

18

4.04

Figur 7 og figur 8 viser mengden av aktive substanser som benyttes
henholdsvis i badebehandling og i behandling gjennom fôr for å
fjerne lakselusen fra laksen. Shetland har igjen en økning i bruken
av bademidler da svak gjellehelse umuliggjør bruken av mekanisk
behandling, mens vi faktisk ser en halvering av bruken av emamektin.
I Rogaland ser vi at det ikke er brukt bademidler i 2017 og en
kraftig reduksjon i bruken av lusebehandlingsmidler tilsatt i fôret.
Finnmark på sin side benyttet noe mer bademidler i 2017 (hydrogen
peroksid omfattes ikke av statistikken) enn året før, mens lusemidler
tilsatt i fôret var svært lavt. BC har lite lusebehandling, noe som
skyldes en bevisst begrensning i antallet behandlinger per år for å
redusere risikoen for at lakselusen blir resistent mot det mest brukte
virkemiddelet. Nytt i 2017 er at BC har tatt i bruk hydrogenperoksid.

1.5

FIGUR 7: AKTIVE SUBSTANSER
BENYTTET I BADEBEHANDLING

3.99

I Rogaland har en kombinasjon av leppefisk og 100% rene nøter
bidratt til å opprettholde et lavt lusenivå gjennom sommerhalvåret.
God forvaltning av leppefisk har også vært viktig i dette arbeidet.
Dette har blant annet inkludert gode tilpasninger av skjul og fôring
av leppefisk i perioder med lite lus.

2

2.23

I BC har lusepressetøkt i 2017, noe som har sammenheng med
lite nedbør, men vi ser også enkelte område med lusepåslag har
nedsatt følsomhet for emamektin. Den positive siden er at vi har
fått godkjent bruk av hydrogenperoksid som gir oss økt handlekraft i
lusebekjempelsen i BC.

2.3 RØMMINGSKONTROLL
HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS?
Rømming er høyt på agendaen for våre interessenter grunnet mulig
negativ påvirkning på ville fiskebestander og spesielt villaksen og
sjøørreten. Rømming kan også påvirke bransjens omdømme og
rammebetingelsene for fremtidig vekst, samtidig som det utgjør et
tap for selskapet.

VERDIKJEDE FOR RØMMINGSKONTROLL

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Vi har nulltoleranse for rømming fra våre anlegg og jobber
kontinuerlig for å forebygge rømming. For å tilrettelegge best mulig
for dette arbeidet, skal vi sikre høy teknisk stand på anlegg gjennom
langsiktige investeringer og nødvendige ressurser. På merdkanten skal
vi fortsette å jobbe kontinuerlig med rutiner og med å bygge relevant
kompetanse og kapasitet.
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VÅR INNSATS OG RESULTATER
Norske myndigheter setter strenge krav til oppdrettere for å
unngå rømming. Vi jobber kontinuerlig for å møte disse kravene.
Rømmingskontroll blir ytterligere forsterket gjennom kravene
i GLOBALG.A.P. og i ASC-standarden. Det utføres faste
inspeksjoner av at fartøy, fortøyninger og anlegg er i henhold til
relevante forskrifter. Det utføres også tilleggskontroller etter perioder
med utfordrende værforhold.
Vi jobber for at ansatte som et minimum skal ha gjennomført
rømmingskurs hvert andre år. Nyansatte får også opplæring om
risikoanalyse og prosedyrer med driftsleder i løpet av første uke, og
gjennomfører ikke arbeidsoperasjoner alene før en har tilegnet seg
nødvendig kompetanse.

Kvalitetskriterier

Forebyggende

for fôr
Sporbarhet
gjennom Fishtalk

helsetiltak og
behandling
Sporbarhet
gjennom Fishtalk
GLOBALG.A.P.sertifisering

Vår kontinuerlige innsats for å hindre rømming har gitt gode
resultater og reduserte rømmingstall. Det er derfor svært gledelig å
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rapportere at vi ikke har hatt noen registrerte rømminger i 2017, se
figur 9.

VÅRE AMBISJONER OG MÅL
Målet vårt er nulltoleranse for tilfeller av rømt fisk. Et viktig middel
for å oppnå dette i Norge er til enhver tid å sikre NYTEK-standard
på anleggene. I tiden fremover skal vi fortsette å fokusere på
forebyggende prosjekter, og som en del av dette sikre en systematisk
tilnærming til rapportering av nesten-hendelser så vel som hendelser.

FIGUR 9: ANTALL
RØMMINGSHENDELSER
Rogaland Finnmark

Shetland

British
Columbia
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2 **
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* 200 fisk rømte i den aktuelle hendelsen
** Henholdsvis 829 og 617 fisk rømte i de aktuelle
hendelsene
Kvitsøy, Grieg Seafood Rogaland.
Foto: Tommy Ellingsen
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2.4 BEGRENSE LOKALE UTSLIPP

HVORFOR ER DETTE VIKTIG FOR OSS?
Vi i Grieg Seafood er opptatt av godt naboskap. Våre merder og
anlegg ligger langs hele norskekysten, samt fjorder og sund i en rekke
andre land, hvor forholdene for lakseoppdrett er spesielt gunstige.
Disse fjordene må også deles med annet dyreliv, hvor villfisk, krabbe
og kreps, som må opprettholde sine habitater side om side med våre
anlegg. Utslipp av næringssalter, kjemikalier eller plastikk vil kunne
påvirke dette dyrelivet, og kan i noen tilfeller være skadelig og true
bestander, samt svekke de økonomiske forutsetningene for andre
lokale næringer. Vi tar derfor en ansvarlig tilnærming for å overvåke
og begrense vårt fotavtrykk, og sikre at Grieg Seafood er en god nabo
i norske fjordmiljøer.

VERDIKJEDE FOR Å BEGRENSE LOKALE UTSLIPP

Innkjøp
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distribusjon

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
I tråd med føre var-prinsippet vil vi som prinsipp forsøke å begrense
alle utslipp til lokalmiljøet så mye som mulig. Dette gjelder både
næringssaltene som sprer seg fra merdene, kjemikaliene som brukes
til medisinering og pleie av fisken, eller plastikk og avfall som brukes
i vår produksjon.
Ved normal drift av oppdrettsanlegg vil man likevel måtte påregne
noe utslipp. Vårt prinsipp er at dette skal holdes innenfor de
rammene og nivåene som regnes som forsvarlig av Miljødirektoratet.
I tråd med føre var-prinsippet følger vi også med på forskning og nye
resultater fra undersøkelser av lokalmiljøer i norske fjorder, slik at vi
kan drive våre anlegg så ansvarlig som mulig.

Unngå fôr som er

Redusere

skadelig for
lokalmiljøet

organisk utslipp
Redusere
kjemiske utslipp
Redusere utslipp
av mikroplast

VÅR INNSATS OG RESULTATER
I Havforskningsinsituttets hovedrisikorapport for
oppdrettsnæringen utgitt i 2018 anslås det at for 2017 var det fortsatt
lav risiko for at norske anlegg ikke oppfyller miljømål knyttet til
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utslipp av partikler og næringssalter. De fant heller ikke merkbar
påvirkning fra miljøgifter i fiskefôr og antibegroingsmidler brukt på
anlegg.
Det finnes derimot spor om at reker og krepsdyr er sensitive til en
type medisin, flubenzuroner, eller såkalte kitinhemmere, brukt i
fiskefôr for å bekjempe lakselus. Det finnes også risiko for påvirkning
fra enkelte badebehandlinger, som deltamenthrin og azametifos. For
å sikre ansvarlige utslippsnivåer til lokalt har Grieg Seafood pålagt seg
en restriktiv bruk av disse midlene spesielt kitinhemmere og holder
seg innenfor de pålagte rådene for bruk av disse midlene. Vi har også
rutiner som forhindrer tømming av vann som inneholder legemidler
mot lakselus fra brønnbåt i områder som ligger i nærheten av rekefelt
eller gytefelt, i henhold til nye reguleringer fra miljødirektoratet.
I tråd med våre prinsipper følger vi nøye med på videre resultater fra
forskning på dette området. Vi er også engasjert i regelmessig måling
av utslipp av næringssalter ved våre merder som del av et større arbeid
for å kartlegge tegn til negative konsekvenser for lokalmiljøer. Vi
utforsker også nye teknologier som kan hjelpe oss med å redusere
utslipp, som for eksempel enda bedre bruk av forebyggende metoder
som hindrer kjemikaliebruk.
I løpet av 2017 har det også vært rettet mye fokus på utslipp av såkalt
mikroplast, som har negativ påvirkning på fiskebestander og blåskjell
langs kysten, der blant andre regjeringen, miljøvernsorganisasjoner
og FN har erklært dette som et område hvor det trengs innsats.
Også vi i Grieg Seafood ønsker å bidra, men det er ennå ikke klart
i hvilken grad oppdrettsnæringen kan bistå. Vi venter derfor på
resultatene av Miljødirektoratets pågående utredning og den såkalte
produsentansvarsordningen i Norge, som vil hjelpe oss å innrette
driften på en måte som motvirker utslipp av skadelig mikroplast.

VÅRE AMBISJONER OG MÅL
Vår målsetning er å fortsette å legge opp til ansvarlig utslippspraksis,
hvor vi vil fokusere på å redusere unødvendige utslipp av
næringsstoffer, kjemikalier eller medisiner og sørge for at vår
påvirkning på lokalmiljøet er så liten som mulig. Som del av dette vil
vi delta i og følge med på utviklingen innen forskning og regulering,
slik at vi best mulig kan tilrettelegge for dette.

Motiv fra oppdrettsanlegg nær Gold River, British Columbia.
Foto: Ole-Jørn Borum
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2.5 INTERAKSJON MED DYRELIV
HVORFOR ER DETTE VIKTIG
Merder og anlegg ligger ofte i naturområder som er hjem til rikt
fugleliv og til sjøpattedyr som sel og hval. Godt naboskap skal også
strekkes til disse artene, slik at våre anlegg ikke går på akkord med det
naturlige artsmangfoldet, til glede for både mennesker og dyr.

VERDIKJEDE FOR INTERAKSJON MED DYRELIV
Innkjøp

VÅRE HOVEDPRINSIPPER

Oppdrett

Slakteri

Salg &

Kunde

distribusjon

Som del av vår tilnærming vil vi alltid forsøke å legge opp drift og
utforming av anlegg på en slik måte at påvirkning på nærliggende
dyreliv minimeres. Dette betyr for eksempel at vi kun avliver dyr som
er skadet, og heller velger andre metoder for å beskytte merdene for
inntrengere. Videre bruker vi eksempelvis også nett og beskyttelse i
merdene som er designet for å hindre at hvaler og andre sjøpattedyr
kan komme til skade i kontakt med anleggene.

VÅR INNSATS OG RESULTATER
Det er viktig for oss å hindre tap av fugler og sjøpattedyr som
kommer i kontakt med våre anlegg. Dette gjør vi med utstyr og
tiltak som i minst mulig grad skader dyrelivet. Til tross for vår
innsats, hender det at dyreliv går tapt, enten tilsiktet eller utilsiktet.
Vi rapporterer derfor antall sjø fugl og pattedyr som tilsiktet
eller utilsiktet har dødd som et resultat av interaksjon med vår
virksomhet, se figur 10. Fra juli 2016 har denne rapporteringen blitt
utvidet til også å omfatteantall omkomne fugler.
På Shetland ble det avlivet en sel (sjøpattedyr) i 2017 etter at den
hadde tatt seg inn i en merd to ganger. I de andre regionene hadde vi
ingen tap av sjøpattedyr.
Totalt omkom totalt 40 fugler i 2017 fordelt på hhv Rogaland og
Finnmark, fordelt omkring på våre lokaliteter. BC og Shetland
registrerte ingen døde fugler.

VÅRE AMBISJONER OG MÅL

Unngå negativ
påvirkning på
lokalt dyreliv

FIGUR 10: FUGLER OG SJØPATTEDYR
Tabellen viser et forholdstall av antall registrerte tilfeller av døde fugler og sjøpattedyr delt på
antall aktive anlegg. Ulykker og avliving er slått sammen.

Shetland

British Columbia

Rogaland

Finnmark

Fugler

Sjøpattedyr

Fugler

Sjøpattedyr

Fugler

Sjøpattedyr

Fugler

Sjøpattedyr

0

1

0

0

20

0

18

0

Vi vil fortsette å opprettholde våre rutiner for å forhindre tap av
dyreliv som følge av våre merder og oppdrettsanlegg, og vil også ta
dette i betraktning når vi utformer nye løsninger og lokasjoner for
drift.
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2.6 KLIMATILPASSING
VERDIKJEDE FOR KLIMATILPASSING
HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS

Innkjøp

Oppdrett

Salg &

Kunde

distribusjon

Oppdrettsnæringen er avhengig av klimaet både globalt og lokalt og
at økosystemene fungerer best mulig. Det er grunn til å tro at også
vår næring vil kunne påvirkes på en rekke måter av klimaendringer.
Fiskebestander verden over påvirkes av forsuring av havene og økte
havtemperaturer som et resultat av klimaendringer. Dette kan
påvirke oppdrettsnæringen, hvis det f.eks. gir redusert tilgang på
marine ingredienser til fiskefôr.
I tillegg meldes det om at Norge også vil se økende hyppighet av
storm og ekstremvær langs kysten, noe som vil kunne medføre økt
fysisk klimarisiko som igjen setter økte krav til merder og anlegg i
eksponerte områder. Dette vil også kunne påvirke global skipstrafikk
og logistikk, hvor ekstremvær kan medføre større usikkerhet og
forsinkelser i varetransport. Men her finnes det også muligheter,
ettersom smeltingen av arktisk sjøis vil åpne nye skipningsruter som
eksempelvis den nordlige sjøveien, noe som vil kunne tillate hurtigere
og rimeligere transport til asiatiske markeder.

Slakteri

Vurdere

Vurdere

påvirkningen på
fôrtilgang
Vurdere
påvirkning på
transportkostander

påvirkningen på
fisken
Vurdere
påvirkning på
transportkonstnader
Vurdere
påvirkning på
merder og anlegg

Klimaendringer vil også påvirke global matvareproduksjon og
jordbruksproduktivitet, noe som igjen vil kunne medføre betydelige
endringer i globale matvarepriser. Selv om dette vil kunne være en
mulighet for oppdrettsnæringen som leverandør av bærekraftig
havbasert protein, vil det likevel medføre en risiko, ettersom
prisøkning på fôrinnsatser som eksempelvis kan føre til høyere
kostnader for viktige enkeltråvarer (f.eks. soya) på verdensmarkedet
grunnet lavere produktivitet.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER

VÅR INNSATS OG RESULTATER

VÅRE AMBISJONER OG MÅL

Vi gjennomfører regelmessige risikovurderinger for vår virksomhet
og vil slik sett jobbe for å inkludere hensyn til klimaendringer på
en slik måte at vi er i stand til å gjennomføre nødvendige tiltak og
endringer av strategi for å unngå risiko og utnytte muligheter.

Det er ennå stor usikkert knyttet til effekten av klimaendringer på
fiskeoppdrettsbransjen, noe som har medført begrenset mulighet til
å integrere dette i risikostyring og planlegging. Likevel ble det i løpet
av 2017 tatt skritt for å tilrettelegge for mer langsiktig planlegging og
strategi.

Vi vil fortsette å følge utredningen av konsekvensen av
klimaendringer på oppdrettsnæringen sammen med resten av
næringen og storsamfunnet for øvrig for å best mulig forstå hvilke
risiko og muligheter dette innebærer for Grieg Seafood og best mulig
integrere dette i vår langsiktige planlegging.
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03

GODE JOBBER TIL ALLE

3.1 MEDARBEIDERES HELSE, SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ
HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS?
Evnen til å utvikle et godt arbeidsmiljø skaper attraktive
arbeidsplasser som tiltrekker de beste medarbeiderne. Vårt mål er å
tiltrekke oss den beste kompetansen i bransjen.
Grieg Seafood vet at systematisk HMS arbeid og målstyring er
viktige elementer for å sikre vår tilstedeværelse i næringen i mange år
fremover.
Med et godt HMS arbeid i bunn er vi mer attraktive som
arbeidsplasser både fordi vi arbeider aktivt med arbeidsmiljø, men
også fordi våre ansatte opplever at deres helse og sikkerhet er viktig og
blir tatt på alvor i Grieg Seafood.
Gode styringssystemer, god avvikshåndtering og jevnlig oppfølging
av mål og tiltak er en arbeidsmetodikk som vi ser er relevant for hele
vår produksjonssyklus.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
NULLFILOSOFI FOR ULYKKER
Den overordnede HMS-målsettingen er å unngå skader på
mennesker, miljø og materiell.
Systematisk HMS-arbeid skal sikre at hensyn til arbeidstakers helse,
miljø og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen. For å kunne
ivareta den ansattes sikkerhet, helse og miljø jobber Grieg Seafood
tett med ansattrepresentanter og tillitsvalgte for å sikre at vi har en
god sikkerhetskultur. Våre retningslinjer, prosedyrer og prosesser
er viktige virkemidler for å hindre og håndtere arbeidsrelaterte
skader, sykdom, ulykker og dødsfall. Grieg Seafood skal ligge i
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Setting av fisk i sjø ved Kvitsøy, Rogaland.
Foto: Tommy Ellingsen

FIGUR 11: HMS
Indikatorer for helse og sikkerhet – dødsfall, H1-faktor/LTIR og sykefravær er tall rapportert til GSI
Dødsfall
GSF enhet

H1-faktor/LTIR*

Sykefravær

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Shetland

0

0

13

10

3,15%

2,67%

British Columbia

0

0

16

72

0,88%

1,58%

Finnmark

0

0

24

13

4,40%

6,10%

Rogaland

0

0

11

9

3,17%

3,42%

GSF ASA (Bergen)

0

0

0

0

1%

0,30%

visjon og våre nye verdier Open, Ambitious og Caring er selve
fundamentet i vårt arbeid med HMS på alle våre lokasjoner. Et
felles verdisyn kombinert med tydelig ledelse er med på å fremme en
sikkerhetskultur som gjør at vi kan fortsette vår tilstedeværelse på en
bærekraftig måte.
Vi implementerte også vår nye kommunikasjonsplattform Workplace
by Facebook i 2017. Plattformen bidrar til økt erfaringsutveksling,
informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av regioner. «Best
practice» deles uoppfordret blant ansatte og læringsutbytte skjer
raskere og i nåtid.

*H1/LTIR (lost time injury rate) defineres som antall skader som har medført fravær dividert på totalt antall
arbeidstimer i selskapet multiplisert med 1.000.000

Selskapet har oppnådd hovedmålsettingen om å forbedre
kommunikasjonsflyten mellom anlegg, land og ledelse som ble satt i
2017.

forkant ved å identifisere risiko i en tidlig fase og iverksette de rette
tiltakene til beste for våre ansatte. Vår nullfilosofi kan best beskrives
som; ulykker er ikke noe som skjer, men noe som forårsakes. Alle
ulykker kan dermed forebygges. Vi skal derfor jobbe for en god
sikkerhetskultur der den enkelte medarbeider har personlig risiko- og
konsekvensforståelse. Våre ledere og ansatte er alle aktive deltakere i
vårt HMS-arbeid.

Av opplæringsmål har Grieg Seafood implementert et eget
«Onboarding» module for nyansatte gjennom vår nye
teknologibaserte plattform. Våre nye arbeidstaker har forventninger
om å kunne bidra hurtigst mulig, men også om et meningsfylt arbeid
med gode kollegaer hvor relasjoner utvikles Flere operasjonelle
moduler er under utvikling og vil bli rullet ut i 2018. God kjennskap
til retningslinjer, prosedyrer og arbeidsprosesser er kritisk viktig for
å sikre en god utførelse av de operasjonelle oppgavene på en sikker
måte.

Gode arbeidsforhold og alle arbeidstakerrettigheter skal være ivaretatt
ihht. internasjonale og nasjonale konvensjoner. Vi skal også jobbe for
at dette gjelder innleid arbeidskraft og leverandører. Grieg Seafood
har startet et prosjekt der vi gjennom FNs bærekraftsmål skal
bidra til å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i
lokalsamfunnet. Anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig
utvikling og vi jobber systematisk for å unngå sosial dumping knyttet
til vår produksjon, også blant våre samarbeidspartnere.
HVORDAN VI JOBBER:
•
•

Vi skaper arbeidsplasser i lokalsamfunnet og tilbyr arbeid til
markedslønn.
Vi setter krav og betingelser til våre samarbeidspartnere for
utleie av personell om at våre innleide både skal ha opplæring,
konkurransedyktig lønn og gode betingelser.

•
•

Vi er en langsiktig arbeidsgiver, som skaper trygghet for
arbeidsplasser i lokalsamfunnet og håp om videre vekst for neste
generasjon.
Vi bidrar til stor økonomisk vekst for mange kommuner.

Vi skal kontinuerlig jobbe for å identifisere forbedringsområder og
iverksette relevante tiltak, og prioritere ressurser til å gjennomføre
nødvendige tiltak utover de lovpålagte oppgavene.
I 2018 skal vi jobbe mer med å forbedre systemet vårt for
internkontroll sett fra et globalt perspektiv.

VÅR INNSATS OG RESULTATER
Grieg Seafood skal være den foretrukne arbeidsgiveren i sektoren.
Grieg Seafood jobber kontinuerlig for å forbedre våre ansattes helse,
sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi arbeider i henhold til myndighetenes
krav til helse, miljø og sikkerhet. Dette gjelder blant annet
forebygging og oppfølging av sykefravær og ulykker som har
forårsaket personskade.

Vår tilnærming til nyansatte er at vi er tydelige fra starten av hvilke
forventninger og forpliktelser som foreligger i arbeidsforholdet.
Gjennom våre lederprinsipper har vi forankret hva selskapet
forventer fra den ansatte og hva den ansatte kan forvente seg fra
selskapet. En slik tosidig avtale er grunnlaget for at vi kan oppnå
effektivitet, kvalitet, faglig leveranse og at den ansatte blir en del av
arbeidskulturen hos oss.

I 2017 iverksatte Grieg Seafood et prosjekt for å definere en klar og
tydelig visjon som skulle forankres blant alle våre medarbeidere.
Prosjektet ble kalt «The Grieg Seafood Journey» og resultatet
ble lansert på vårt 25 års jubileum i November samme år. Vår
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FIGUR 11B: NØKKELTALL PER REGION
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GSF Shetland
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Grieg Seafood Shetlands ansatte er
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hovednasjonaliteter er polske (16),
litauiske (4) og spanske (5).
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3.2 ÅPENHET, INTEGRITET OG ANTIKORRUPSJON

FIGUR 12

HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS?
Vi har satt oss som mål å være en verdensledende og foretrukket
leverandør av bærekraftig produsert atlantisk laks, og vi skal
anerkjennes av våre interessenter som en pålitelig og kompetent
partner. For å oppnå dette målet er det nødvendig å arbeide i samsvar
med sterk forretningsmessig integritet og etisk standard.
Vi har forpliktet oss til å etterleve våre verdier. Vår verdi Åpen
oppfordrer våre ansatte til å være åpne og gjennomsiktige overfor
samfunnet, siden åpenhet er en forutsetning for å fortjene
samfunnets tillit.
Når det kommer til etterlevelse av regelverk, gir vi særskilt
oppmerksomhet til de områdene som regulerer vår næring utover
antikorrupsjons-reglene, slik som konkurranseloven og ansattes
rettigheter, fordi vi tror disse områdene er kritiske for vår virksomhet.

Tilfeller av avvik

Bøter ilagt (i 1000 NOK)

2017

2016

2015

2017

2016

2015

Rogaland

0

0

0

0

0

0

Shetland

0

0

0

0

0

0

Finnmark

0

0

0

0

0

883*

BC

0

0

0

0

0

0

Betaling av overtredelsesgebyr pga rømningshendelse av 14 432 settefisk på 30 gram i september 2014
ved anlegget i Adamselv

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Vi er i ferd med å implementere utfyllende etiske retningslinjer The Grieg Seafood Code of Business Conduct. Det overordnede
prinsippet er at vi forventer at alle våre ansatte følger våre etiske
standarder og myndighetenes lover og reguleringer.
Vi aksepterer ingen form for korrupsjon eller ureglementerte
betalinger (bestikkelser) som ytes eller mottas for å påvirke
forretningene med den hensikt å oppnå fordeler. Samtlige ansatte
har et juridisk, forretningsmessig og etisk ansvar for å påse at de
ikke vitende støtter opp under transaksjoner som innebærer svindel
eller korrupsjon. Lederne i Gruppen (inkludert heleide og deleide
datterselskaper) forventes å sette eksempler gjennom sitt lederskap og
å demonstrere eierskap til etiske retningslinjer og program for antisvindel og antikorrupsjon.

Vi har en risikobasert tilnærming til å kontrollere bestikkelsesrisiko,
og vi akter å følge de seks prinsippene for gode forholdsregler mot
bestikkelser, som anbefalt i retningslinjene for UK Bribery Act.
Innføringen av nye etiske retningslinjer vil følges opp av et
omfattende opplæringsprogram med påfølgende testing for å
sjekke forståelsen blant de ansatte. Vår tredjeparts whistleblowereller varslingskanal med tilhørende prosedyrer for å følge opp
innrapporterte overtredelser, er et viktig element i vårt forsvar mot
svindel og forsømmelser.

VÅR INNSATS OG RESULTATER
For å framheve integritet jobber vi kontinuerlig med å sikre at våre
hovedprinsipper opprettholder forståelsen av risiko år etter år,
samt at prinsippene etterleves. Med integritet mener vi ikke bare
etterlevelse av lover og regler, men også en vedvarende forståelse for
de virkningene som strategien, aktivitetene og resultatene har på
våre omgivelser og interessenter. Vi etterstreber å opprettholde en
god intern og ekstern dialog for å sikre at våre valg og beslutninger er
velfunderte og blir forstått.
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Som nevnt over, er vi i prosess med å implementere en utfyllende
Code of Business Conduct. De oppdaterte retningslinjene vil fullt
ut gjelde alle hel- og majoritetseide datterselskaper av Grieg Seafood.
Retningslinjene vil tilgjengeliggjøres for alle ansatte.
Figur 12 viser at GSF Finnmark betalte et overtredelsesgebyr
fra Fiskeridirektoratet med grunnlag i overtredelse av
akvakulturforskriften. Hendelsen skjedde 31.ausust 2014 ved
settefisk anlegget i Adamselv. Det rømte 14 432 settefisk med en vekt
på ca 30 gram i forbindelse med flytting av fisk internt i anlegget.
Grunnen til hendelsen var svikt i rutiner med dobbelsikringen på
anlegget. Rutinene er skjerpet inn. Det er ikke rapportert om noen
andre hendelser/bøter i Finnmark eller de andre regionene.
Vi gjennomfører også tiltak for å redusere risikoen for
interessekonflikt. Vi oppfordrer medlemmer av Gruppen og lokalt
lederskap til å ikke innta posisjoner i form av eierskap eller styreverv
i selskaper som Grieg Seafood har kommersielle relasjoner til eller
konkurrerer mot. Alle relasjoner som kan innebære interessekonflikt,
blir innrapportert for å sikre at forretningsmessige beslutninger blir
truffet av upartiske stabsmedlemmer.

VÅRE MÅL OG AMBISJONER
Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at våre retningslinjer og policydokumenter fokuserer på våre viktigste risikoområder. Gjennom
innføringen av en oppdatert Code of Business Conduct og gjennom
opplæring og testing, håper vi å tydeliggjøre våre forventninger
og sørge for ytterligere veiledning til våre ansatte. Vi bygger en
kultur som har nulltoleranse mot mobbing, uønsket seksuell
oppmersksomhet og trakasering. Vår ambisjon er uforandret
fra tidligere år – full etterlevelse av interne og eksterne krav til
integritet og etisk forretningsførsel. Vi oppfordrer til fokus på
og innrapportering av kritikkverdige forhold og andre forslag til
forbedring. Vi aksepterer ikke noen form for korrupsjon eller
ureglementerte betalinger (bestikkelser) gitt eller mottatt for
å påvirke forretninger med den hensikt å oppnå fordel. Vi vil
opprettholde vår whistleblower- eller varslingsprosedyre gjennom
EY. Informasjon om varslingskanalen er tilgjengelig for alle ansatte på
arbeidsplassen og via intranet.
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Motiv fra Shetland.
Foto: Eilert Munch Lund.

3.3 DATASIKKERHET OG PERSONVERN
HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS
Personvern og vern av personlig data er en menneskerett. Våre
ansatte og kunder er opptatt av at vi tar ansvar for å beskytte
den informasjonen vi har blitt tiltrodd. I tillegg har det i år blitt
innført et europeisk krav til personvern som vi er pålagt å etterleve.
Selskap og organisasjoner som ikke overholder GDPR, kan få bøter
på opptil 4 % av årlig global omsetning eller 20 millioner euro,
det av alternativene som utgjør den høyeste summen. Den nye
personvernforordningen The General Data Protection Regulation
– GDPR gjelder for alle selskaper som håndterer opplysninger i EU/
EØS-området.
Forordningen gir alle våre ansatte større kontroll over sine egne
personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele
Europa.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Vi er i gang med å utvikle policy og retningslinjer for datasikkerhet
og personvern. De samme retningslinjene vil gjelde for vårt kontor i
British Columbia som i Norge og UK.
Vi evaluerer fremdeles hvilke prosedyrer som vil bli nødvendig for å
kunne møte dagens krav til håndtering av ansattes data under de nye
reglene. Dette arbeidet vil bli avsluttet i starten av mai måned 2018.

Gjennom GDPR-prosjektet har vi blant annet gjort vurderinger av
hvilken type prosedyrer som må utarbeides til vårt formål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samtykkeerklæringer
Rett til tilgang til personopplysninger
Rett til å få slettet personopplysninger
Rett til overføring av data til ny arbeidsgiver
Rett til å bli informert
Rett til å korrigere feil opplysninger
Rett til begrenset behandling
Rett til å motsette seg behandling
Rett til å bli varslet ved databrudd

I tillegg vil Grieg Seafood utarbeide et eget dokument som samler alle
prosedyrer og prosesser som gjør det enkelt å forvalte reglene. Vi er
også i gang med å etablere en egen e-learning modul for opplæring av
våre ansatte.

VÅR INNSATS OG RESULTATER
Grieg Seafood har iverksatt et prosjekt for å klargjøre organisasjonen
for de nye reglene som trer i kraft 25. mai 2018. Vi har kartlagt hvor
vi lagrer personopplysninger og informasjon som kan relateres til
våre ansatte, f.eks. navn, bilde, e-postadresse, bankopplysninger,
helseinformasjon eller IP-adressen til datamaskiner.

Vi har også kartlagt alle våre systemer, gjennomgått våre prosesser
og laget en risikoanalyse som danner grunnlaget for hvordan vi blir
klare til 25. mai. I denne fasen har vi også vurdert konkrete løsninger
for hvordan vi skal håndtere og ivareta personopplysninger i Grieg
Seafood i etterkant. Kartleggingen av systemer har blitt gjort i alle
våre regioner på HR-feltet og vil også omfatte andre operasjonelle og
finansielle systemer.
Grieg Seafood har aktivt bidratt sammen med en del andre HR
Direktører i Norge til å utarbeide en bransjestandard for HR-feltet
sammen med HR Norge. Standarden vil være retningsgivende
med hensyn til lagring og forvaltning av ansattdata og
personopplysninger.

VÅRE MÅL OG AMBISJONER
Vi har som mål ha etablert et system for datasikkerhet og personvern
innen mai 2018.
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04

LOKAL VERDISKAPING

4.1. RINGVIRKNINGER I LOKALSAMFUNNET
HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS?
Grieg Seafood kan påvirke lokalsamfunnene vi opererer i både
positivt og negativt, samtidig er vi avhengig av velfungerende
lokalsamfunn, og av gode forhold til våre naboer og vertskommuner.
Positive ringvirkninger kan bidra til spredt bosetning, opprettholdelse og etablering av nye arbeidsplasser, utvikling av infrastruktur
og inntekter til fellesskapet gjennom skatt. Negative ringvirkninger
kan potensielt være økt aktivitet og redusert trafikksikkerhet på lokale
veier, støy og lukt fra oppdrett og foredling, samt uønsket aktivitet
rundt rekreasjonsområder og fritidsboliger.

VÅRE HOVEDPRINSIPPER
Vi ønsker å sikre at våre aktiviteter gir positive ringvirkninger i
våre lokalsamfunn. Vi skal derfor benytte oss av lokale leverandører
i størst mulig grad. Vi ønsker også å bidra økonomisk til lokal
utvikling spesielt med tanke på barn og unges aktiviteter. Vi skal
også jobbe for å tiltrekke oss lokale arbeidstakere og vil jobbe for
bevisstgjøring om oppdrett og arbeids- og utviklingsmuligheter
innenfor vår bransje.

VÅR INNSATS OG RESULTATER

våre norske lokasjoner er å arbeide med skoler og elever for å skape
bevissthet om mulighetene for en karriere innen fiskeoppdrett. I
Canada jobber vi tett opp mot First Nations for å beskytte lokale
naturresurser og samtidig tilrettelegge for sysselsetting og en
bærekraftig kystnæring. Vi er også aktive med å støtte forskning og
tiltak i alle regioner for å bedre fiskehelse og marine miljøer, samtidig
som vi også bidrar til kulturelle og sosiale begivenheter på land. I
faktaboksene under kan man lese mer om hvordan vi jobber med
lokalsamfunnet.

VÅRE AMBISJONER OG MÅL
I tiden fremover vil vi fortsette å støtte barne- og ungdomsaktiviteter
og fortsette å følge opp de forskjellige tiltakene og engasjementene vi
har i de forskjellige regionene. Vi vil også jobbe videre for å utarbeide
en felles tilnærming til hvordan vi sikrer en fortsatt positiv påvirkning
og gode relasjoner til våre lokalsamfunn.

Skitalent fra BUL i Alta, Finnmark:

I 2017 har Grieg Seafood opprettholdt eksisterende initiativ for å
skape positive ringvirkninger i våre lokalsamfunn.
Vår økonomiske ringvirkning i våre lokalsamfunn har flere kanaler,
og inkluderer lokale arbeidsplasser i Grieg Seafood, innkjøp fra
lokale leverandører, og støtte til lokale formål. Et særlig fokus hos

Vi ønsker også å bidra økonomisk til
lokal utvikling spesielt med tanke på
barn og unges aktiviteter.
Foto: Hung Ngo
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4.2. LOKALE BIDRAG
HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS
Alle Grieg Seafood sine regionsselskaper spiller en aktiv rolle i sine
nærområder. Vi støtter aktivt idrett, kultur og miljøtiltak, men vårt
viktigste bidrag er å skape arbeidsplasser. Vår drift er grunnlaget for
jobber direkte i selskapet, men også for en rekke underleverandører.
Driften på våre lokaliteter er hovedsakelig plassert i områder som
er tynt befolket, hvor vi er en stor arbeidsgiver i lokalsamfunnene.
Arbeidsplasser hindrer fraflytting og bidrar til vekst, noe som er
viktig for oss.
I tillegg til å skape arbeidsplasser og muligheter i distriktene er det
viktig for selskapet å skape en positiv dialog med lokalbefolkning og
offentlighet. Vi er avhengig av en felles forståelse med alle som bor
eller driver næring i nærheten av våre anlegg.

HOVEDPRINSIPPER
Vi vet og respekterer at vi låner fellesskapets ressurser til vår
virksomhet. Det betyr at de som bor i nærheten av våre anlegg, skal
oppleve Grieg Seafood som en konstruktiv aktør i lokalmiljøet. Vi
bryr oss, og vi ønsker at våre ansatte skal være stolte av å være en del
av Grieg Seafood. Vi hjelper gjerne til der vi kan.

Driften på våre lokaliteter er
hovedsakelig plassert i områder som
er tynt befolket, hvor vi er en stor
arbeidsgiver i lokalsamfunnene.
Foto: Hung Ngo
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FINNMARK
Grieg Seafood Finnmark (GSFF) bidrar til bolyst og skaper store
verdier i nærmiljøet.
Bedriften har handlet varer og tjenester for cirka 200 MNOK fra
om lag 300 bedrifter i Finnmark i 2017. Dette har stor påvirkning på
det lokale næringslivet i regionen. GSFF har alltid vært en viktig lokal
samfunnsaktør og spiller på lag med kultur og idrett. I 2017 hadde vi
store og små engasjementer sammen med cirka 40 lag og foreninger.
GSFF tar initiativ sammen med de andre oppdrettsselskapene i
Finnmark.
Finnmarksløpet, Finnmarkskonferansen, Team Finnmark
og Altaelva er noen eksempler på felles initiativ det siste året.
Overvåkingsprosjekter i Alta- og Repparfjordelvene (nasjonale
lakseelver i Vest-Finnmark) er et annet eksempel på hvordan man
søker mer søker mer kunnskap sammen med elveforvalterne.
Milepæl: Samarbeid med Nordkapp videregående skole. I desember
2017 ble GSFF valgt som samarbeidspartner for å bidra til utdanning
av morgendagens akvateknikere i fylket.

Finnmarksløpet er et viktig møtested for hele
regionen. GSF Finnmark bidrar sammen med
andre oppdrettsselskaper i regionen.
Foto: Hung Ngo
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BRITISH COLUMBIA
Som en betydelig arbeidsgiver og forretningsaktør i de landlige
områdene av British Columbia, spiller Grieg Seafood BC en viktig
rolle i lokalsamfunnene. Vi sysselsetter 135 personer med forskjellig
bakgrunn, og flere av de ansatte tilhører urbefolkningsstammene.
I vår virksomhet kjøper vi tjenester fra lokale bedrifter og bidrar på
denne måten til bærekraftig næringsliv på og rundt Vancouver Island.
I 2017 ga Grieg Seafood BC støtte til 120 individuelle initiativer
med formål som utdanning, helse og velvære, urbefolkninger,
kunst, og sport. De Grieg-ansatte og familiene deres er engasjert i en
rekke organiserte aktiviteter i lokalsamfunnene. Grieg sitt bidrag til
barnefamilier innebærer støtte til nye kordrakter, hockey-uniformer
og å reise på hockey-turnering, samt støtte til fiskekonkurranser og
lokalt teater.
NOEN EKSEMPLER:
•

•

•
•

Finansiell støtte til to matbanker som sørger for helseriktig mat
til fattige og lavinntektsfamilier. Grieg BC donerte også fersk
laks til en tredje matbank som forsyner mottakere uten tilgang
til fersk sjømat;
Bidrag til 13 urbefolkningsarrangementer, deriblant ungdom
som deltar på en forskningsleir, fotball- og basketballturneringer for urbefolkningen, samt bidrag til å dekke
matutgiftene til flere tusen kanopadlere på et canadiskamerikansk arrangement.
Utdanningsstøtte gjennom å donere en stor fisketank til en
akvariumsstiftelse for å høyne bevisstheten omkring mangfold i
livet i havet utenfor BC;
Finansiell støtte til en stiftelse som koordinerer frivillige
grupper til å rydde strender for plastsøppel, isopor og annet
avfall som har blitt vasket i land fra frakteskip og andre brukere
av havmiljøet.

GSF British Columbia sysselsetter 135 personer
med forskjellig bakgrunn. Flere av de ansatte
tilhører urbefolkningen.
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Foto: Ole-Jørn Borum

ROGALAND
Grieg Seafood Rogaland AS (GSFR) er svært bevisst på privilegiet
vi har fått ved å kunne bruke felles havområder til havbruk. Vi setter
vår stolthet inn på å produsere sunn mat til verden og samtidig være
en positiv bidragsyter til lokalsamfunnene hvor vi har sjøanlegg,
settefiskproduksjon, smoltproduksjon og slakterifasiliteter.
Å skape arbeidsplasser og skatteinntekter er vårt viktigste bidrag til
samfunnene hvor vi har vår virksomhet. På denne måten er vi en
positiv bidragsyter ikke bare til kommunene hvor vi er til stede, men
til hele vår region i Rogaland.
I tillegg til forretningsorienterte aktiviteter er GSFR en dedikert
støttespiller for ulike organisasjoner og prosjekter. Vi har valgt
å engasjere oss hovedsakelig i organisasjoner som jobber for
barn og unges helse og velferd. Blant eksemplene er sport, 4H
(som i hovedsak lærer ungdom om natur og landbruk), CISV
(ungdomsutveksling over landegrensene for å promotere vennskap
og kulturell forståelse), lokale konserter og andre lokalt initierte
prosjekter som å bygge nye lekeplasser.
GSFR er involvert i den regionale videregående skolen for akvakultur
og fiskeri. Vi er operatør for skolens spesialkonsesjon til å drive
havbruk, og studentene har undervisningsfasiliteter ved noen av våre
anlegg. Ansatte på alle nivåer i GSFR holder undervisning og deltar
i utdanningen av lærlinger i Rogaland, og kostnadene dekkes av
selskapet.

GSF Rogaland er involvert i den regionale videregående
skolen for akvakultur og fiskeri. Ansatte på alle nivåer i GSFR
underviser og deltar i utdanningen av lærlinger i Rogaland.
Foto: Hung Ngo
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SHETLAND
Grieg Seafood Shetland (GSFS) sysselsetter 180 personer og er en
av hovedarbeidsgiverne i lokalsamfunnene. Vår virksomhet bidrar til
lokal handel, og på denne måten skaper vi også verdier for øyfolket.
Grieg Seafood Shetland har en sterk tro på samfunnsengasjement,
og vi har igangsatt en rekke initiativer i regionen de siste årene. Vi er
dedikert til velferdstilbudet i lokalsamfunnene hvor vi jobber, og vi
vil at naboene våre skal vite at de kan regne med oss.
Grieg Seafood Shetland har en policy om å aktivt støtte lokale
idrettslag i de områdene hvor selskapet har aktiviteter, og vi bidrar
også til et bredt utvalg kulturelle og utdanningsrelaterte initiativer.
Noen av arrangementene/klubbene vi har støttet i 2017:
•
Hamnavoe elevtur til Edinburgh
•
Shetland Darts
•
Sea Trout Project
•
North West Skye FC
•
Shetland Folk Festival
•
Lucky2bhere
•
Viking Festival
•
Scalloway Preschool
•
Shetland Coastguard
•
Disability Shetland

Grieg Seafood Shetland har en sterk tro på
samfunnsengasjement og vi vil at naboene
skal vite at de kan regne med oss.
Foto: Eilert Munch Lund
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