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1. Gyldighedsområde
Denne fiskeindkøbspolitik gælder for indkøb af alle råvarer til vores egne mærker inden for
området fisk og havdyr for ALDI Danmark. Dette gælder også fødevareprodukter med
fiskebestanddele (f.eks. pizza, salater og smørepålæg, der indeholder fisk) samt dyrefoder1.
Fiske-indkøbspolitikken udgør en bindende referenceramme for os og vores forretningspartnere.
Politikken bliver løbende opdateret og den gældende version offentliggøres på www.aldi.dk.

Vi samarbejder udelukkende med forretningspartnere, der agerer i overensstemmelse med
vores fiske-indkøbspolitik.

1

For dyrefoder gælder at vi løbende vurderer vores sortiment i forhold til mål og tiltag.
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2. Baggrund
Aktuelle tal taler deres tydelige sprog om fiskeriets stigende betydning i forhold til at brødføde
verdens befolkningen og illustrerer samtidig de deraf følgende udfordringer i forhold til en mere
bæredygtig tilgang til havet som ressource.
På verdensplan ligger fangstmængden for fisk og havdyr fra vildtlevende bestande på 93,4 mio.
tons årligt2. Parallelt produceres der årligt 73,6 mio. ton2 fisk og skaldyr i akvakultur.
Allerede i dag er næsten en tredjedel (31,4 procent2) af alle verdens fiskebestande overfisket. Og
eksempelvis brugen af visse fangstmetoder og illegalt fiskeri medfører fortsat, at fiskebestande er
truet af overfiskning. Fisk, der stammer fra akvakultur, kompenserer ganske vist til dels for dette,
men produktionen er stadig ofte ikke ressourceskånsom. Samtidig interesserer forbrugerne sig i
stigende grad for råvarernes oprindelse. I følge en aktuel rundspørge er to tredjedele (67 procent)
af de danske forbrugere, der køber fisk, enige i udsagnet om at vi skal spise fisk og skaldyr fra
bæredygtige kilder, for at redde verdenshavene3.

2 SOFIA

(The State Of World Fisheries And Aquaculture)-rapporten fra FN’s fødevareorganisation FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations), juli 2016
3 Forbrugerundersøgelse

gennemført af MSC (Marine Stewardship Council), juli 2016
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3. Ansvar
Bæredygtig og skånsom forvaltning af naturlige ressourcer er en integreret del af ALDI Danmarks
ansvar. Som international detailhandelsvirksomhed gør ALDI Danmark brug af sin mulighed for
at påvirke leverandørkæden, bl.a. via produktspecifikke indkøbspolitikker. Med fiskeindkøbspolitikken støtter vi tiltag, der modvirker den stigende trussel mod fiskebestandene i
verdenshavene, skåner økosystemerne i havene, fremmer dyrevelfærden og forbedrer
arbejdsvilkårene i fiskeriindustrien.
Vores mål kort fortalt:

I. Udvide andelen af bæredygtige fisk og fiskeprodukter i vores egne mærker samt beskyttelse
af truede fiskearter i alle produkter
I Vildtfanget fisk: 100 % omstilling af råvarerne til fisk og fiskeprodukter samt pandalus
borealis (rejer) fra vildfangst i vores standard- og sæsonsortiment inden for fersk fisk,
dybfrost og halvkonserves til MSC (Marine Stewardship Council) certificering ved
udgangen af 2017.
I Akvakultur: 100 % omstilling af råvarerne til fisk og fiskeprodukter i vores standard- og
sæsonsortiment inden for fersk fisk, dybfrost, kølevarer samt hel- og halvkonserves til
ASC (Aquaculture Stewardship Council)-, GLOBALG.A.P.- eller økologisk certificering ved
udgangen af 2017.
I Gennemførelse af alternative tiltag vedrørende tunfisk, der ikke er MSC-certificeret, og
krav til vores leverandører om at overholde minimumskrav.
I Udelukkelse af visse fiskearter, hvor bestandene er akut truet, eller som ikke opfylder
kravene i henhold til vores interne bæredygtighedskontroller.
I Kontraktlig forpligtelse for vores leverandører til at overholde internationalt anerkendte
sociale standarder.
II. Sporbarhed
I Garanti for fuld sporbarhed af produkter i hele værdikæden.
III. Varedeklaration
I Transparent produktinformation til vores kunder i form af oplysninger om oprindelse
der går ud over lovkravene.

Fiske-indkøbspolitik | Juni 2019

4

4. Målsætninger og tiltag
ALDI Danmark udarbejder målsætninger og tiltag med henblik på en skånsom forvaltning af fisk
og skaldyr i tæt samarbejde mellem afdelingerne for Corporate Responsibility, indkøb og
kvalitetssikring, samt med forretningspartnere og relevante interessenter. Vi arbejder på at
tilbyde bæredygtige fisk og skaldyrsprodukter i hele vores sortiment. Aktuelt har vi opstillet
følgende mål:
I. Udvide andelen af bæredygtige fisk- og skaldyrsprodukter samt beskyttelse af
truede fiskearter
ALDI Danmark tilbyder allerede i dag en lang række certificerede fisk og fiskeprodukter og
fremmer dermed en produktion, der er skånsom over for ressourcerne, miljøvenlig og socialt
forsvarlig.
Ved udgangen af 2017 vil nedenstående varegrupper være fuldt certificeret:
Vildtfanget fisk

Ved udgangen af 2017 vil råvarerne til fisk og fiskeprodukter samt pandalus borealis (rejer) i
vores egne mærker både i standard- og sæsonsortiment inden for fersk fisk, dybfrost og
halvkonserves være MSC (Marine Stewardship Council) certificeret.

Desuden forpligter vi os til, at overholde følgende kriterier:
I Undgå overfiskede bestande
I Undgå fiskearter fra kritiske fangst- og havbeskyttelsesområder
I Minimering af brugen af særligt kritiske fangstmetoder såsom bundtrawl, skrabere og not
med brug af FAD (Fish Aggregation Devices)
I Minimering af bifangst
I Mindst mulig indgreb i økosystemer
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Fisk fra akvakultur

Ved udgangen af 2017 vil råvarerne til fisk og fiskeprodukter i vores egne mærker både i
standard- og sæsonsortiment inden for fersk fisk, dybfrost, kølevarer samt hel- og
halvkonserves være ASC (Aquaculture Stewardship Council)-, GLOBALG.A.P.- eller økologisk
certificeret.

Desuden forpligter vi os til, at overholde følgende kriterier:
I Reduktion af negativ påvirkning af (omkringliggende) flora og fauna
I Overholdelse af strenge miljøvenlige retningslinjer for videreforarbejdning
I Ingen brug af æg eller fiskeunger fra vildtlevende bestande
I Ingen brug af vækstfremmere og hormoner
I Sikring af et velfungerende fækalie-, affalds- og vandstyringssystem
I Intet opdræt af genmodificerede dyr og ingen brug af foder, der er genmodificeret eller
stammer fra regnskovsområder truet af udryddelse
I Udelukkende at forhandle varmtvandsrejer fra akvakultur, som er ASC-certificerede eller
økologiske
For visse arter fra vildfangst og akvakultur kan der ikke gennemføres en konsekvent og
kontinuerlig certificering. Det gælder på nuværende tidspunkt for lodde, krebsdyr, sardiner,
tunfisk/Skipjack, blæksprutte, brisling, skrubbe og sandart. I disse tilfælde samarbejder vi
intensivt med vores leverandører med henblik på fremover at kunne sikre en certificering og
gennem alternative tiltag fremme en mere bæredygtig produktion.
Tunfisk/Skipjack
Såfremt produktet ikke er MSC-certificeret, bestræber vi os i samarbejde med vores
leverandører på, at mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:
I Leverandøren eller producenten er medlem af ISSF (International Seafood Sustainability
Foundation)
I Fangstbåden er registreret i ProActiveVessel Register (PVR)
I Fiskerivirksomheden giver dokumenteret støtte til et Fishery Improvement Project (FIP), der
er registreret på fisheryimprovementprojects.org og således opfylder de krav, som
Sustainable Fisheries Partnership (SFP) stiller
Når det gælder tunfisk, køber vi fortsat udelukkende råvarer, hvor tunfisken er fanget uden
brug af FAD. Desuden hilser vi brugen af fangstmetoden Pole and Line, dvs. fiskeri med stang
og line, velkommen.

Fiske-indkøbspolitik | Juni 2019

6

Udelukkelse af fiskearter
Vi sælger ikke fiskearter, der på internationale artsbeskyttelseslister er klassificeret som
sårbare/truede, beskyttede eller midlertidigt beskyttede arter. De interne kontroller hos ALDI
foretages løbende, da fiskebestandene af de enkelte arter også ændrer sig kontinuerligt.

Nogle fiskearter har vi udelukket fra vores sortiment, fordi bestandene af disse er truet. Vi
forhandler ikke følgende fiskearter:
I Ål, haj (alle arter), blåfinnet tun, hvilling, hoki, rokker, snappearter, storøjet tun,
venusmusling samt vildtfanget stør.
Følgende arter forhandler vi udelukkende med MSC- eller ASC certificering:
I Gulfinnet tun, havtaske, helleflynder, hvid tun/albacore, krill, pighvar, rødfisk, rødspætte,
sværdfisk, søtunge, torsk, viktoriabars samt varmtvandsrejer fra akvakultur.
Listen er ikke udtømmende, der kan være andre fiskearter, som ALDI Danmark ikke
forhandler. Ovenstående er alene almindelige konsumfisk. Listen over fiskearter, der ikke
forhandles, vurderes og ajourføres regelmæssigt.
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Forpligtelse til at overholde sociale standarder
ALDI Nord har siden 2008 været medlem af amfori BSCI (tidligere Foreign Trade Association)
og har som deltager i BSCI forpligtet os til at handle i overensstemmelse med BSCI’s Code of
Conduct. BSCI’s Code of Conduct indgår som en bindende del af vores almindelige
indkøbsbetingelser. Code of Conduct bygger på standarderne fra ILO (International Labour
Organization), FN’s menneskerettighedserklæring og andre overnationale, uafhængige
retningslinjer og omfatter bl.a. følgende punkter:
I Afvisning af enhver form for tvangs- og børnearbejde
I Afvisning af forskelsbehandling på arbejdspladsen
I Krav om ordnet håndtering af lønninger og arbejdstider, der er i overensstemmelse med
nationale og internationale love og standarder
I Forsamlingsfrihed samt organisations- og forhandlingsfrihed

I forbindelse med udbud kræver vi fra den 1. juli 2017, at produktionssteder for industriel
fremstilling af konserves (inkl. fiskekonserves) i BSCI-risikolande desuden gennemgår en
social audit (BSCI/SA8000). Derudover arbejder vi for rimelige og sikre arbejdsvilkår i hele
leverandørkæden og planlægger at udvide vores kontroller ud fra en risikovurdering.

II. Sporbarhed
Vi kræver af vores leverandører, at alle skaldyrs- og fiskeprodukter, som de leverer til ALDI
Danmark, er fuldt sporbare. Foruden de gængse informationer kræver vi en lang række ekstra
oplysninger. Vores leverandører skal således kunne angive den nøjagtige fangstperiode,
fangstbåden og landingshavnen.
Leverandøren skal desuden til enhver tid være i stand til at redegøre for hele værdikæden for
et produkt ud fra varemærkningen (parti- eller batchnummer kombineret med
holdbarhedsdatoen).
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III. Varedeklaration
Vores kunder skal have mulighed for at træffe en bevidst og informeret købsbeslutning. I
samarbejde med vores leverandører fokuserer vi derfor på en produktmærkning, der går ud
over lovkravene.
Produktmærkningen indeholder:
I Det almindelige artsnavn (handelsbetegnelse)
I Det videnskabelige (latinske) artsnavn
I Produktionsmetoden (”fanget”, ”fanget i ferskvand” eller ”opdrættet”)
I Fangstmetoden/fangstudstyret ved produkter fra vildtlevende bestande eller
akvakulturmetoden ved produkter fra akvakultur
I FAO-fangstområdet og underfangstområdet ved produkter fra vildtlevende bestande eller
opdrætsland ved produkter fra akvakultur
I Fangstdatoen/fangstperioden ved produkter fra vildtlevende bestande og fangstdatoen ved
produkter fra akvakultur
Så vidt muligt anfører leverandøren følgende supplerende oplysninger på emballagen:
I Fangstbåd
I Landingshavn
Ved hjælp af vores fiskemærkning med tilhørende kort kan forbrugerne nemt og hurtigt se,
hvor fisken stammer fra, og hvordan den er blevet fanget.
Vores leverandører er forpligtet til at følge de bindende krav til vores kundevenlige ensartede
produktmærkning.
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5. Ansvarsområder og kontrol
ALDI Danmark reviderer regelmæssigt vores målsætning inden for bæredygtigt indkøb af fiskeog skaldyrsprodukter. Vi er i løbende i dialog med eksterne samarbejdspartnere, herunder
NGO’er, repræsentanter for videnskaben og andre interessenter.
ALDI Danmark har informeret sine leverandører af produkter, hvori der indgår fisk, om fiskeindkøbspolitikkens indhold og mål. Når der indgås kontrakter, forpligter leverandørerne af
produkter, hvori der indgår fisk, sig til at overholde disse krav. ALDI Danmark forventer, at
leverandørerne har udarbejdet retningslinjer for bæredygtig fremskaffelse af skaldyrs- og
fiskeprodukter og etablerer et styringssystem til kontinuerlig revision af standarderne. ALDI
Danmark forbeholder sig ret til at lade uafhængige tredjeparter foretage stikprøvekontroller af
produktspecifikationerne hos sine leverandører.
I forbindelse med realiseringen af virksomhedsmålene har ALDI Danmark altid lagt vægt på et
tæt og pålideligt samarbejde med vores leverandører. Vi bærer sammen med vores
forretningspartnere ansvaret for at bevare naturlige ressourcer og arbejder derfor også sammen
om at opfylde de mål, der er fastlagt i nærværende indkøbspolitik. ALDI Danmark hilser det
velkomment, når leverandørerne støtter individuelle projekter vedrørende bæredygtighed inden
for fiskeri eller akvakultur og informerer om deres tiltag og den aktuelle udvikling.
Både ledelsen og andre ansvarlige i ALDI Danmark modtager regelmæssige statusopdateringer
vedrørende implementeringen af denne indkøbspolitik.
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6. Samarbejdspartnere og standarder
Marine Stewardship Council (MSC)
MSC er en international, uafhængig og almennyttig organisation, der
administrerer det globalt anerkendte MSC-mærke for fisk fra bæredygtigt fiskeri.
Hvis en fiskerivirksomhed ønsker at opnå MSC-mærket, skal den gennemgå en
evaluering i henhold til MSC-miljøstandarden for bæredygtigt fiskeri og opfylde
denne standard. Producenter og forhandlere skal ligeledes regelmæssigt
kontrolleres af uafhængige certificeringsvirksomheder, hvis de ønsker at sælge
fisk med det blå mærke. Dermed kan forbrugerne være sikre på, at MSC-mærket
fisk rent faktisk stammer fra bæredygtigt fiskeri, der overholder MSC-standarden.
EU’s økologimærke
Alle fiskeprodukter og skaldyr, der er forsynet med EU’s økologimærke, er
produceret og kontrolleret efter reglerne i EU’s lovgivning. EU’s økologimærke
står bl.a. for kontrolleret vandkvalitet, hensyntagen til de naturlige levesteder og
certificeret økologisk foder.
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
ASC er en uafhængig, global og almennyttig organisation, der blev stiftet i 2010
af World Wide Fund for Nature (WWF) og Sustainable Trade Initiative (IDH).
ASC’s mål er at gøre fiskeopdræt mere bæredygtigt på globalt plan. Med henblik
herpå har miljøforkæmpere, regeringsrepræsentanter, fiskeopdrættere og andre
interessegrupper i fællesskab udviklet ASC-standarderne for et miljøvenligt og
socialt ansvarligt fiskeopdræt. Når en uafhængig certificeringsvirksomhed har
gennemført en audit med positivt resultat, får leverandøren et certifikat og
tilladelse til at anvende ASC-logoet.
GLOBALG.A.P
GLOBALG.A.P. er en privat organisation, der siden slutningen af 1990’erne har
udarbejdet frivillige standarder til certificering af landbrugsprodukter verden over.
Standarden omfatter nedbringelse af den miljøskadelige påvirkning fra
landbruget, reduceret brug af medicin og kemiske plantebeskyttelsesmidler samt
implementering af foranstaltninger, der skal sikre sundhed og sikkerhed for
mennesker og dyr. På fiskeområdet anvendes standarden til certificering af
akvakulturer.
Thünen-Institut
Thünen-instituttet beskæftiger sig med tværfaglig forskning med henblik på en
bæredygtig videreudvikling af landbrug, skovbrug, træproduktion og fiskeri.
Økonomiske, økologiske og teknologiske aspekter inddrages i forskningen.
Instituttet er en selvstændig forbundsmyndighed under det tyske
forbundsministerium for fødevarer og landbrug. Thünen-instituttets
videnskabelige arbejde på havområdet danner grundlaget for en bæredygtig
forvaltning af fiskebestandene i det nordøstlige Atlanterhav.
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Du kan ﬁnde yderligere oplysninger om
vores CSR-aktiviteter på www.aldi.dk
ALDI Danmark ApS
Herstedøstervej 2729C 2620 Albertslund
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