
Hållbart Fiskeri
MSC certifierade produkter från Royal Greenland



MSC, Marine Stewardship Council - är en 
självständig internationell organisation 
som har till syfte att främja och stödja 
ett ansvarsfullt utnyttjande av de knappa 
resurser som finns i våra hav. Därmed 
säkras tillgången till ett bilogiskt hållbart 
fiskeri. MSC har utvecklat den blåa loggan 
(se nedan) som kan användas av den 
fiskeindustri som lever upp till de krav 
som MSC ställer på ett hållbart fiskeri.

De tre kriterier som gäller är i korthet:

•  Fiskbeståndet:  
Här kontrolleras att det finns tillräckligt 
med biomassa för att upprätt hålla ett 
sunt bestånd.

•  Fiskets inverkan på havsmiljön:  
Här värderas den påverkan som fiskeriet 
har på havsmiljön, vilket inkluderar 
den marina miljön, andra fiskslag, och 
havsfåglar.

•  Kontroll av fiskerier:  
Här utvärderas de nuvarande regler och 
normer som används av branschen samt 
säkerställs att dessa följs, allt i syfte att 
minimera påverkan på miljön och säker-
ställa ett hållbart fiske.

Vi på Royal Greenland tar det här på 
största allvar och tar vårt ansvar som en 
stor leve rantör av fisk och skaldjur. Vår 
marknadsposition förpliktar oss till att 
gå i förväg för att säkerställa ett hållbart 
fiskeri.

Vad är MSC?

Royal Greenland har ett brett sortiment av 

MSC-certifierad fisk och skaldjur.. 

Du kan t ex få räkor i lake, räkor med skal och skalade räkor, 

stenbitsrom, torsk, sej, alaska pollock och rödspätta. De finns i många 

olika varianter t ex naturell och panerad och i många olika storlekar.



Royal Greenland 
för ett hållbart fiskeri 
Royal Greenlands vision är att vara en 
trendsättande och föredragen leveran tör 
av fisk och skaldjur till våra kunder, dock 
inte till vilket pris som helst. Det är vitalt 
att handla på ett ansvarsfullt sätt, både 
gentemot personal, affärsförbindelser och 
den sociala miljö företaget verkar inom 
samt den marina miljö som skapar de 
råvaror som används.

Royal Greenland har tagit ytterligare initia-
tiv till att förbättra den marina miljön och 
skapat standarder som säkrar ett ansvars-
fullt utnyttjande av de råvaror som finns 
tillgängliga i våra hav.

Exempel på det här är att Royal Greenland 
aktivt tar ställning mot ”svartfiske” och 
fiskeri utanför de kvoter som gäller, här 
driver Royal Greenland kampen på ett 
Europeiskt plan. Royal Greenland använ der 
sig inte heller av rödspätta som är fångad 
med bottentrål, då det är troligt att det 
här har en negativ inverkan på den marina 
miljön.

Royal Greenland menar att det är möjligt 
att använda havets resurser på ett ans-
varsfullt sätt och på det här viset säker-
ställer framtida generationers tillgång till 
sunda råvaror av fisk och skaldjur.

För ytterligare information om Royal 
Greenland AB och MSC, se www.msc.org 
eller www.royalgreenland.se 
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