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Royal Greenlands vision er at 
være en trendsættende og 
foretrukken leverandør af fisk  
og skaldyr til vores kunder. 
Men ikke for enhver pris. Det 
er vigtigt for os at handle på en 
ansvarsfuld måde – både når det 
gælder personale, forretnings-
forbindelser, de samfund, som 
vi agerer i, samt selvfølgelig 
havene, der skaber de råvarer, vi 
anvender. 

Royal Greenland har taget yder-
ligere initiativ til at forbedre 
havmiljøet og har skabt stan-
darder, som sikrer en ansvarsfuld 
udnyttelse af de råvarer, som er 
tilgængelige i havene. 

For eksempel tager vi aktiv stil-
ling mod fiskeri uden for kvoter, 
hvor vi fører kampen på et  
europæisk plan. Vi anvender hel-
ler ikke rødspætter, der er fanget 
med bomtrawl, i vores produkter, 
da det menes at have en negativ 
indvirkning på havmiljøet. 

Derudover forsøger vi hele tiden 
at kunne tilbyde flere produkter 
og arter med MSC-certificeret 
fisk.

Hos Royal Greenland mener vi, at 
det er muligt at anvende havets 
ressourcer på en ansvarsfuld 
måde, og at vi dermed sikrer de 
fremtidige generationers adgang 
til fisk og skaldyr.

Vi er stolte af at kunne tilbyde 
dig et bredt sortiment af fisk og 
skaldyr, der er fanget og forarbej- 
det bæredygtigt.

Royal Greenland for bæredygtigt fiskeri



Royal Greenland har et bredt sortiment 
af MSC-certificeret fisk og skaldyr
Du kan for eksempel få skalrejer, 
kogte og pillede rejer, stenbiderrogn, 
torsk, sej og rødspætte. 

De findes i mange forskellige vari-
anter, bl.a. naturel og paneret, og i 
mange forskellige størrelser. 



MSC – Marine Stewardship 
Council – er en selvstændig in-
ternational organisation som har 
til formål at fremme og støtte 
ansvarsfuld udnyttelse af de 
knappe ressourcer, som findes i 
verdenshavene. 

Dermed sikres tilgangen til et 
bæredygtigt fiskeri. MSC har ud-
viklet det lille blå logo med den 
hvide fisk, som kan anvendes af 
fiskeindustrien, når de lever op 
til de krav, som MSC stiller til 
bæredygtigt fiskeri.

Helt kort fortalt er MSCs 
tre kriterier:
•  Fiskebestandens tilstand: 
 Det undersøges, om der er 

nok fisk til at opretholde be-
standen.

•  Fiskeriets indvirkning på 
 havmiljøet: 
 Det vurderes, hvilken in-

dvirkning fiskeriet har på 
havmiljøet, hvilket inkluderer 
andre fiskearter og havfugle.

•  Kontrol af fiskeriet: 
 De eksisterende regler og 

procedurer indenfor fiskeriet 
evalueres, og det undersøges 
hvordan disse håndhæves.

Hos Royal Greenland tager vi 
MSCs kriterier meget alvorligt og 
tager ansvar som en stor leve-
randør af fisk og skaldyr. Vores 
markedsposition forpligter os til 
at gå forrest for at sikre bære-
dygtigt fiskeri. 

Du kan læse mere om MSC på  
www.msc.org samt på 
www.royalgreenland.com

Hvad er MSC?



Royal Greenland og miljø
Hvor MSC-certificering er et sik-
kert bevis på, at fisken er fanget 
på en bæredygtig og miljørigtig 
måde, arbejder vi hos Royal 
Greenland også med andre til-
tag, der gør vores produkter 
mere bæredygtige. 
Nogle af vores miljøtiltag er:

Samarbejde med videnskabe-
lige organisationer. For hele 
tiden at blive klogere, samar-
bejder vi med videnskabelige 
organisationer. 
• For eksempel deltager vi i et 

ph.d.-studie om levesteder 
og økosystemer på havbun-
den i samarbejde med Grøn-
lands Naturinstitut. Studiet vil 
bidrage med vigtig viden om 
sårbare økosystemer i have-
ne omkring Grønland. Det er 
vigtigt for at kunne bevare og 
beskytte områderne og de 
sjældne arter, der lever der.

Udnyttelse af ressourcer
De fisk vi fanger, forsøger vi  
hele tiden at udnytte så meget 
af som muligt. Her er nogle  
eksempler:
• På vores fabrik i Ilulissat bru-

ger vi rejeskaller fra produk-
tionen af kogte og pillede 
rejer til produktion af rejemel. 
Så det, der før blev opfattet 
som et affaldsprodukt, og 
som i mange tilfælde ikke 
blev brugt, bruges nu i ste-
det til at fremstille et føde- 
vareprodukt. På den måde 
udnytter vi en større del af 
råvaren.

• Hellefisk er en art, hvor 
størstedelen af fisken er eg-
net til at spise. I gennemsnit 
udnytter vi omkring 90 % af 
hellefisken, og kun skindet og 
benene kasseres.

Minimering af bifangst
En vigtig del af et bæredygtigt 
fiskeri er at fange de arter, man 
er ude efter – altså at minimere 
bifangsten. Hos Royal Greenland 
har vi gjort forskellige tiltag:
• For eksempel er alle Royal 

Greenlands egne rejetrawlere 
i Grønland og Canada ud- 
styret med grej som gør, at 
fisk kan slippe ud af nettet, 
så man kun fanger de rejer, 
man er ude efter. Det samme 
gælder for bl.a. fangst af 
stenbider i Vestgrønland, hvor 
fisken fanges med net, der 
har en maskestørrelse, som 
er specielt konstrueret til kun 
at fange de ønskede arter.





Royal Greenland og CSR
- Corporate Social Responsibility

Hos Royal Greenland arbejder 
vi ikke kun aktivt med bære-
dygtighed overfor miljøet. Vi 
arbejder med vores samfunds-
ansvar under tre temaer, som vi 
kalder People – Planet – Profit.
Royal Greenland er nemlig ejet 
af Grønlands Selvstyre. Vi er 
Grønlands største arbejdsgiver, 
og vores måde at håndtere res-
sourcer og skabe arbejdspladser 
for både medarbejdere og leve-
randører, har stor indflydelse på 
udviklingen af fremtidens Grøn-
land. 

Derfor er det ikke kun vigtigt for 
os, at vi producerer og sælger 
bæredygtige produkter af høj 
kvalitet, men at vi i lige så høj 
grad tænker på mennesker og 
samfund. 

• People: Vi fokuserer blandt 
andet på at styrke vores med-
arbejderes personlige og pro-
fessionelle udvikling gennem 
kurser og mentorordninger, fx 
personlig udvikling og sam- 
arbejde. Vi søger også at ud-
vikle virksomhedens ledere 
gennem videreuddannelse.

• Planet: Vi fokuserer på at 
samarbejde med videnskabe- 
lige institutioner for at øge 
vores viden om fisk og skal-
dyr. Derudover søger vi at 
fremme bæredygtigheden af 
grønlandsk fisk og skaldyr, at 
bibeholde MSC-certificeringen 
af rejer og stenbider, og at 
opnå MSC-certificering af nøg-
learterne hellefisk og torsk i 
Grønland.

• Profit: Vi fokuserer på at 
sikre adgang til ressourcer 
og skabe udvikling i Nordat-
lanten, at købe og forarbejde 
højkvalitets produkter, som 
kan sælges til kvalitetsbevid-
ste kunde, samt  at være en 
konkurrencedygtig og respek-
teret virksomhed i den inter-
nationale fødevareindustri.

Læs meget mere om vores 
CSR-arbejde og politik på vores 
hjemmeside: 
http://www.royalgreenland.com 
/da/ Royal Greenland - People, 
Planet, Profit



Læs meget mere på  
www.royalgreenland.com/foodservice


