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Baggrund for Coops Politik for ansvarligt sortiment af fisk og skaldyr
Verdenshavene myldrer med liv og det skal de blive ved med, for hele verden er afhængig af
velfungerende økosystemer i havet. Blandt andet fordi fisk og skaldyr er en vigtig næringskilde for
millioner af mennesker. Desværre har intensivt fiskeri resulteret i, at 90 % af alle fiskebestande er
fuldt udnyttede eller overfiskede (FAO, 2016). Opdræt af fisk er med til at sikre det sortiment, vi
kender i dag, men er også med til at lægge pres på havets økosystemer gennem bl.a. forurening,
udslip af opdrætsfisk og produktion af foder fra vildtfangede kilder. Fiskeriet er desuden en sektor,
der ofte kritiseres for bl.a. hårdt arbejdsmiljø, globale og uigennemskuelige værdikæder, samt kraftig
strukturudvikling, hvor eksempelvis kulturhistoriske havnemiljøer forsvinder i hastigt tempo.
I Coop vil vi være med til at udvikle det samfund, vi er en del af. Vi ønsker, at de fisk og
fiskeprodukter, vi sælger, skal fremstilles på måder, der ikke ødelægger kommende generationers
muligheder for også at kunne nyde friske og sunde fisk og skaldyr fra levedygtige fiskebestande og
gode opdrætssystemer.
Derfor har vi et ansvar for at sikre, at vi i stigende grad kan dokumentere, at vores fiskeprodukter
stammer fra bæredygtigt forvaltede bestande og er produceret efter aktuelle principper for
miljømæssig ansvarlighed i fiskeri og akvakultur. Dermed sikrer vi, at der er orden i eget hus, og at de
varer vi sælger, lever op til forbrugernes forventninger til kvalitet, produktionsmetoder og ansvar
gennem hele værdikæden.
Indeværende politik gælder således vores samlede sortiment af fisk til menneskelig konsumption,
dvs. fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halv-konserves.Politiken er desuden afsæt for
dialog med både primærproducenter, leverandører, NGO’er, myndigheder og forbrugere om,
hvordan produktion og efterspørgsel kan udvikles i en mere bæredygtig retning.
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I Coop forstår vi ansvarligt fiskeri som fiskeriaktiviteter i forbindelse med fangst eller opdræt af fisk
og skaldyr, der begrænser skadesvirkningen på dyr, miljø, klima og samfund. En uddybning af vores
forståelse af ansvarligt fiskeri kan findes på bilag 1. Denne forståelsesramme er udarbejdet med
reference til ISO26000 hovedemnet ’miljø og klima’ og bygger på definitioner anvendt af en lang
række organisationer, der arbejder med beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af de marine
ressourcer. (f.eks. FAO, WWF, MSC m.fl.).
Vi arbejder for, at alle vores fiskeprodukter inden 2025 er certificerede af 3. part (f.eks. MSC, ASC,
økologi eller (for så vidt angår tun) fra medlemmer af ISSF), såfremt pris, udbud og
markedsudvikling gør det muligt.
Gennem krav om certificering sikrer vi, at vores sortiment stammer fra produktioner, der tager
hensyn til bæredygtighed. For vildtfanget fisk fokuseres hovedsageligt på MSC, mens der for opdræt
fokuseres på ASC og økologi. Medlemskab af ISSF gælder for tun, der er en stor varegruppe, hvor der
endnu ikke findes tilstrækkelige mængder af MSC-certificerede fisk.
Derfor vil Coop:
 Inspirere flere forbrugere til at spise bæredygtigt producerede fisk og skaldyr
 Støtte lokalt og skånsomt kystfiskeri
 Øge andelen af økologisk fisk og skaldyr i vores sortiment
 Sikre, at vi ikke sælger udrydningstruede eller overfiskede fisk eller skaldyr
 Bidrage til sikring af sociale standarder ved at efterspørge varer fra virksomheder, der har
tilsluttet sig BSCI og/eller ISSF.
 Tilskynde til transparens i leverandørkæden
I praksis betyder det, at vi gennem vores indkøb af fiskeprodukter løbende søger at påvirke vores
leverandører i en mere bæredygtig retning, men at vi også giver industrien tid til den omstilling, det
kræver.
Konkret vil Coop:
 Revidere og opdatere Coops egen fiskeliste, der er retningsgivende for indkøb af
fiskeprodukter løbende. Fiskelisten er baseret på data fra både offentlige institutioner og
NGO’er (fx ICES, IUCN og WWF) og angiver, hvilke arter, der:
o kan indkøbes uden særlige begrænsninger
o kan indkøbes under overholdelse af særlige kriterier
o ikke kan indkøbes overhovedet
Hele listen fremgår i bilag 2.


Vedtage og kommunikere årlige målsætninger for:
o vort sortiment og salg
o vores salgsfremmende og forbrugeroplysende aktiviteter
o vores resultater og konstante bevægelse mod det overordnede mål om et
bæredygtigt sortiment
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o Coop Danmarks fiskeliste
o Bilag 1 – Coops forståelse af ansvarligt fiskeri
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