Policy
för hållbara inköp av fisk och
skaldjur
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1. Lidls ansvar
Vi tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i vårt dagliga arbete.
Denna princip beskriver Lidls ansvar för att bidra till en hållbar utveckling för människa och miljö. För att
omsätta den i praktiken har vi tagit fram denna policy som beskriver vårt förhållningssätt vid inköp av fisk
och skaldjur och hur vi aktivt arbetar för att skydda och bevara marina ekosystem världen över. Vi som
företag har ett ansvar att motverka överfiske och exploatering av havets tillgångar.
Allt fler kunder efterfrågar fisk och skaldjur från hållbara former av fiske och vattenbruk, och det är ett
önskemål vi gärna uppfyller. För att kunna möta efterfrågan från våra kunder är det viktigt för oss på Lidl
Sverige att vi är transparenta och trovärdiga i vårt arbetssätt.
I samarbete med våra leverantörer och affärspartner vill vi bidra till ett långsiktigt hållbart fiske och
vattenbruk. Därför har vi i denna policy fastställt kriterier för inköp av fisk och skaldjur samt formulerat mål
och dokumenterat konkreta åtgärder.
Vidare ålägger vi våra leverantörer att alltid respektera nationella lagbestämmelser. Lidl är sedan 2007
medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI), en internationell organisation som övervakar
arbetsvillkoren i den globala produktionskedjan. Lidl har i enlighet med BSCI:s föreskrifter utvecklat en egen
uppförandekod (Code of Conduct) för att de sociala minimistandarderna i produktionskedjan ska
upprätthållas. Dessa minimistandarder är en viktig del i Lidls samarbete med andra företag och innebär att
vi avvisar alla former av barnarbete samt överträdelser av mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter
i produktionskedjan. Lidl tar avstånd från leverantörer som inte följer denna policy och som vägrar att
producera eller leverera fiskprodukter från hållbara former av fiske och vattenbruk. Lidls inköpare
uppmanas att endast köpa in fiskprodukter som uppfyller kraven i policyn. Utöver detta önskar vi i så stor
utsträckning som möjligt använda oss av olika relevanta tredjepartsmärkningar, till exempel Aquaculture
Stewardship Council (ASC) och Marine Stewardship Council (MSC).
Denna policy revideras regelbundet för att motsvara de aktuella verksamhetskraven. Den omfattar våra
egna märkesvaror i det fasta sortimentet, i varugrupperna djupfryst fisk, färsk fisk, förädlad fisk,
fiskdelikatesser och fiskkonserver. Tillsammans med våra leverantörer kommer vi att dokumentera
framsteg samt utveckla och fastställa nya åtgärder som alla leverantörer måste vidta. Vid avvikelser från de
fastställda målen ska åtgärder vidtas för att garantera att målen uppfylls.

2. Omfattning
Lidls engagemang för hållbara inköp av fisk och skaldjur avser våra egna märkesvaror i det fasta sortimentet,
i varugrupperna djupfryst fisk, förädlad fisk, fiskdelikatesser, fiskkonserver och färsk fisk.
Denna policy omfattar inte djurmat.
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3. Åtgärder
3.1 Ansvarsfull sortimentsutveckling
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När det gäller frysta artiklar har Lidl sedan 2014 en policy att enbart sälja MSC- eller ASC-certifierad fisk och
MSC- eller ASC-certifierade skaldjur.
I fråga om färsk och förädlad fisk samt fiskdelikatesser kommer Lidl Sverige från slutet av 2020 i huvudsak
att använda MSC- och ASC-certifierade råvaror, under förutsättning att det finns en certifieringsstandard.
Vid sidan av certifierade fiskarter strävar vi efter att i första hand välja fisk och skaldjur som får ”grönt ljus”
av Världsnaturfonden WWF. WWF utvärderar bl.a. artbeståndets situation och hur fisket eller odlingen
påverkar miljön, och ger utifrån detta grönt, gult eller rött ljus att välja arten i fråga.
Vad gäller odlad fisk och odlade skaldjur godkänner vi vid sidan av produkter med ASC-märkning även
ekocertifierade produkter.
Även när det gäller fiskkonserver önskar vi utveckla vårt egenmärkessortiment så att det i framtiden
huvudsakligen består av MSC- och ASC-certifierade artiklar. Vi saluför enbart konserverad tonfisk från fiske
utan anordningar som samlar fisk (FAD free fishing) alternativt från skonsamt spöfiske (Pole & Line), och
väljer i första hand livskraftiga tonfiskarter. På förpackningen märker vi alltid ut art, fångstområde och
fångstmetod.
För att främja delfinvänligt fiske av tonfisk stöder Lidl sedan mer än 20 år Earth Island Institute (EII) och
arbetar aktivt för att marina reservat upprättas och bibehålls. Alla tonfiskkonserver hos Lidl Sverige kommer
från företag som arbetar utifrån stiftelsen International Seafood Sustainability Foundations (ISSF)
åtgärdsplan för att bevara och förvalta tonfiskbestånden. Vidare måste fångstfartygen finnas med på ISSF:s
lista över proaktiva fartyg (ProActive Vessel Register – PVR).
Vi utformar vårt sortiment med största möjliga fokus på fisk- och skaldjursarter som inte är hotade. Därför
har vi som policy att inte saluföra fiskarter som
-

härstammar från hotade eller överfiskade bestånd
är utrotningshotade
inte kan bedömas utifrån bestånd och nyttjandegrad på grund av otillräcklig information
fiskas på ett sätt som har skadlig inverkan på andra fiskbestånd eller på miljön
får rött ljus av WWF.

Även när det gäller kampanjvaror som säljs under våra egna varumärken kommer Lidl Sverige att sträva
efter att utöka andelen MSC- och ASC-märkta produkter och andelen ekologiska produkter, med målet att
alla kampanjvaror i varugrupperna färsk fisk och fiskkonserver ska vara MSC- eller ASC-märkta eller
ekologiska. Kampanjvaror inom området djupfryst fisk är certifierade sedan 2014.
Vi väljer fisk och skaldjur som fiskats med skonsamma, miljövänliga fångstmetoder, vilka reducerar
bifångsten och minimerar andelen småfiskar i fångsten. Riktlinjerna för fisksortimentets utformning
grundar sig på internationella och inhemska källor med fokus på naturvård, bl.a. publikationer av IUCN
(Internationella naturvårdsunionen), ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) och WWF.
I vår årliga hållbarhetsredovisning rapporterar vi nyckeltal och hur väl målen har uppfyllts. Redovisningen
offentliggörs på vår webbplats.
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3.2 Ursprung, transparens och spårbarhet
Lidl Sverige saluför ingen fisk från områden som saknar reglering av skydd och förvaltning i form av regionala
fiskeriorganisationer. Fiske får endast ske från registrerade fartyg. Dessutom säljer vi inte fisk eller skaldjur
som lastats om från fångst- och samlingsfartyg (Transshipment) utan att detta är spårbart eller att
omlastningen i enskilda fall uttryckligen har godkänts av Lidl.

3.3 Djurhållning, uppfödning och utfodring
Alla leverantörer är skyldiga att arbeta för en mer hållbar fiskproduktion:
Vildfångade ägg eller yngel ska inte användas vid utsättning. Odling med genmodifierade djur är inte tillåtet.
Det överordnade målet är alltid att integrera en miljömässigt hållbar odling i de lokala ekosystemen. Vi
kräver att våra leverantörer undviker negativ påverkan på flora och fauna i omgivningen liksom storskaliga
förändringar på land (t.ex. avskogning) eller på havsbotten. Våra leverantörer måste kunna visa att de har
vidtagit åtgärder för att förhindra rymningar från sina odlingar och att de har utvecklat och infört en
åtgärdsplan för att minimera rymningarna. Det är ett krav från vår sida att leverantörerna i första hand
använder fiskrens som foder. Samtidigt ska de köpa in foderfisk som i möjligaste mån kommer från hållbart
fiske. Vi förespråkar aktivt att en större andel vegetabiliskt foder samt restavfall från fiskbearbetning
används.

3.4 Medicinering och påverkan på djur och miljö
Det är förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte vid produktion av fisk och skaldjur. Vi
förväntar oss att våra leverantörer bygger upp sina odlingar på ett sådant sätt att sjukdomar och
parasitangrepp inom odlingen eller hos vilda arter i omgivningen undviks. Ett välfungerande reningssystem
som tar hand om fekalier, avfall och spillvatten ska medföra att omgivande vatten, bottnen och miljön
belastas mycket lite eller inte alls.

3.5 Vidareutveckling av standarder
Hållbarhetsprinciperna i leveranskedjan kontrolleras av organisationer som Marine Stewardship Council
(MSC), som arbetar för ett ansvarsfullt fiske med lämpliga fångstmetoder, och Aquaculture Stewardship
Council (ASC), som arbetar aktivt för ansvarsfull odling av fisk och skaldjur. Vi strävar ständigt efter att utöka
andelen certifierade fisk- och skaldjursråvaror i vårt sortiment.
Sedan 2018 stöder Lidl Global Ghost Gear Initiative (GGGI). GGGI arbetar för en lösning på problemet med
övergivna fiskeredskap och har som mål att förbättra tillståndet och skydda djurlivet i marina ekosystem.
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4. Vårt engagemang
Krav
Kravmärkningen är Sveriges mest kända miljömärkning och har strängare krav än EU:s
ekologiska märkning. Kravmärkt fisk och Kravmärkta skaldjur innebär att odlingen är
ekologisk och märkningen ställer höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och
klimatpåverkan. Kravorganisationens vision är att all produktion av livsmedel ska vara
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar samt tillgodose de behov som finns i dag
utan att riskera kommande generationers behov.

EU-lövet
EU-lövet är EU:s märkning för ekologiskt jordbruk. Alla varor under märkningen är
certifierade. Minst 95 procent av produkternas innehåll har producerats ekologiskt.
Varje år kontrolleras djurens förhållanden och medicinering.

MSC – Marine Stewardship Council
MSC arbetar tillsammans med organisationer och företag för att främja
hållbart fiske. Märkningen visar vilka verksamheter som ägnar sig åt ett
hållbart och ansvarsfullt fiske. MSC verkar för att skydda beståndet av fisk och
skaldjur i haven för framtida generationer. Många människor arbetar inom
fiskeindustrin och är beroende av fisket för sin försörjning, vilket är ytterligare en anledning för MSC att
stödja verksamheter som arbetar hållbart.

ASC – Aquaculture Stewardship Council
ASC främjar metoder för att minimera miljöpåverkan och sociala avtryck från
kommersiell odling av fisk och skaldjur. ASC:s standarder visar att vattenbruk
kan vara hållbart och socialt ansvarsfullt, vilket leder till en mer miljövänlig och
välskött industri. ASC ser att organisationens arbete motiverar industrin, vilket
i sin tur skapar fler anledningar att belöna ansvarsfulla metoder.
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