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FORORD

FORORD   FORRETNING   SAMFUNDSANSVAR   KLIMA OG MILJØ   ARBEJDSMILJØ   MENNESKERETTIGHEDER   ANTI-KORRUPTION

Havet er vores livsgrundlag og 
helt essentielt for vores produkti-
oner og de lokale samfund, som vi 
opererer i. 

Vi tror på, at seafood er fremti-
dens fødevare og vil gå forrest i at 
få flere til at spise sundere, mere 
bæredygtigt mad fra havet.

Vi gør allerede meget for at bidra-
ge til, at vi i fremtiden kan spise 
sundt og leve godt, men vi skal 
gøre mere og gøre det bedre.

Som fødevareproducent har vi et 
særligt ansvar, dels for at opret-
holde produktionerne i krisetider 
og dels for at producere så ansvar-
ligt som muligt i den verden, som 
vi er en del af.

Vores dedikerede medarbejdere er 
fremsynede og stolte af de resul-
tater, de hver dag frembringer. 

Det kræver mod at være innova-
tiv og udvikle nye bæredygtige 
produkter, som skaber værdi for 
forbrugerne, kunderne, lokalsam-
fundet og ejerne.   

Amanda Seafoods er en del af den 
nordiske seafood koncern Insula, 
med ejerskab i 18 virksomheder i 
Norden og 22 fabrikker, strategisk 
lokalt placeret for at sikre råvarer 
af høj kvalitet.

I Danmark er produktionerne pla-
ceret i Frederikshavn, Hanstholm 
og Hvide Sande. 

Vi er tæt på havet og fisken og har 
i over 100 år taget ansvar fra hav 
til bord. Det agter vi at fortsætte 
med.

Overordnet i Insula koncernen er 
der stort fokus på bæredygtig 
udvikling.

Koncernen ønsker at indtage 
positionen som den førende aktør 
indenfor bæredygtig seafood på 
egne markeder og bæredygtig 
forretningsudvikling er derfor en 
del af den overordnede forret-
ningsstrategi.

I Insula koncernen arbejdes der 
med 3 centrale fokuspunkter og 
3 lokalt forankrede fokuspunkter 
inden for bæredygtighed.   

Centralt:
• Ansvarligt indkøb.
• Minimere brugen af engangs- 
   emballage.
• Hjælpe kunderne med at redu- 
   cere madspild og mindske eget 
   spild ved at bruge hele fisken.

Lokalt:
• Produktion af sundere mad fra 
   havet. 
• Oprette gode arbejdspladser og 
   bidrage til lokalsamfundet.
• Reducering af energiforbrug 
   og udledning.

Med venlig hilsen

  Jesper Kold Sørensen
      CEO, Amanda Seafoods A/S
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FORRETNINGSMODEL

FORORD   FORRETNING   SAMFUNDSANSVAR   KLIMA OG MILJØ   ARBEJDSMILJØ   MENNESKERETTIGHEDER   ANTI-KORRUPTION

Bæredygtighed er grundlæggende 
for koncernens forretningsstrategi. 
Kernen i en bæredygtig forret-
ningsstrategi er at skabe værdi 
og være rentabel uden at gå på 
kompromis med mennesker, etik, 
samfund eller miljø - og bidrage til 
en god livskvalitet for befolknin-
gen.

For Amanda Seafoods handler 
en bæredygtig forretningsmodel 
bl.a. om at kræve bæredygtig brug 
af ressourcer af os selv og vores 
leverandører, ændre inputfaktorer 
fra ikke-vedvarende til vedvarende 
ressourcer, købe råvarer fra bæ-
redygtige fiskerier, sikre genbrug 
af ikke-vedvarende ressourcer i en 
cirkulær økonomi og producere 
med mindst mulig miljøpåvirkning.

Gennem hele værdikæden skal vi 
tage højde for, hvordan vores for-
retning påvirker miljøet.

I fødevarebranchen sættes bæ-
redygtighed ofte i en sammen-
hæng med klimavenlige valg, men 
sociale og økonomiske aspekter er 
også omfattet af begrebet bære-
dygtighed.

I tillæg til at værne om miljøet, har 
vi derfor også fokus på sundhed, 
velfærd og et solidt økonomisk 
fundament og social retfærdighed. 
Gennem hele værdikæden tager vi 
hensyn til, hvordan vores virksom-
hed påvirker vores omverden.

For Amanda Seafoods handler 
en bæredygtig forretningsmodel 
derfor bl.a. om:

Indkøb af råvarer fra bæredygtige 
fiskerier og havbrug. Vi er MSC 
og ASC certificeret og tilstræber 
at købe vores råvarer fra MSC 
og ASC certificerede fiskerier og 
havbrug.

Overholdelse af regler for fødeva-
reproduktion - herunder opfyldel-
se af standarder for fødevaresik-
kerhed.

Bæredygtigt ressourceforbrug i 
eget regi og hos leverandører. 

Anvende genanvendelige materi-
aler og sikre genbrug af ikke-gen-
anvendelige ressourcer i en cirku-
lær økonomi.

Producere med mindst mulig mil-
jøpåvirkning.

Undgå forskelsbehandling og chi-
kane og sikre et godt arbejdsmiljø 
baseret på respekt og omtanke

for andre mennesker uafhængig 
af køn, race og øvrig orientering 
samt have fokus på vores medar-
bejderes sundhed.

Overholde Insula koncernens eti-
ske retningslinjer med respekt for 
mennesker, miljø, love og integri-
tet, som vores fælles fundament.
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MISSION
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Fiskeri og forædling af havets 
ressourcer har været grund-
laget for kystens befolkning i 
generationer. 

Gennem kærlighed til havet, 
faget og traditionerne i kom-
bination med innovation og 
bæredygtig nytænkning, skal 
vi sikre, at havets delikates-
ser når ud til et stadig større 
marked og fremtidige gene-
rationer.

Seafood er godt for kroppen 
og miljøet - og er helt i tråd 
med de nye danske kostråd:

”Spis mindre kød, vælg bælg-
frugter og fisk”   

Forbrugerne vælger seafood, 
når det smager godt og er let 
at tilberede. 

Visionen er klar: vi skal pro-
ducere seafood af høj kvalitet 
med fokus på bæredygtig-
hed.  

Sådan gør vi samfundet sun-
dere og mere bæredygtigt 
og sådan holder vi en stolt 
seafood tradition levende og i 
konstant udvikling. 

 

VISION 
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SAMFUNDSANSVAR OG FOKUS

FORORD   FORRETNING   SAMFUNDSANSVAR   KLIMA OG MILJØ   ARBEJDSMILJØ   MENNESKERETTIGHEDER   ANTI-KORRUPTION

Amanda Seafoods’ produkter skal 
fremstilles med omtanke for men-
nesker, dyr og miljøet.

Vi ønsker aktivt at bidrage til en 
sundere og mere bæredygtig 
livsstil.

”En bæredygtig udvikling er en 
udvikling, der imødekommer nuti-
dens behov uden at true de kom-
mende generations muligheder for 
at få dækket disse behov”. 
 
Brundtland-Kommissionens definition af 
begrebet bæredygtig udvikling fra 1987.

Vi ønsker at tage vores del af 
ansvaret og løse de største sund-
heds- og bæredygtige udfordrin-
ger, som verden står overfor, ved 
at udvikle og levere sundere føde-
varer og bruge færre af klodens 
ressourcer.

Sammen skal vi reducere madspild 
og fremme genbrug af planetens 
ressourcer. Vores mål er at øge 
forbruget at seafood ved at tilby-
de spændende og velsmagende 
seafood for et nemmere og miljø-
rigtigt valg i hverdagen.

I år 2050 vil der være 10 milliarder 
indbyggere på Jorden. 40% mere 
end i dag. Dette sker på samme 
tid som den dyrkbare overflade 
mindskes og der overfiskes i man-
ge havområder.

Jordkloden består af 70% hav, 
men i dag kommer kun 2% af den 
mad, der spises fra havet.

Hvis vi fremadrettet skal kunne 
brødføde den voksende befolk-
ning på kloden, må mere af den 
mad, der produceres, komme fra 
havet.

Vi skal derfor arbejde smartere 
og tage hånd om vores dyrebare 
planet.

Vi anerkender det globale med- 
ansvar for en mere bæredygtig 
verden og FN’s 17 verdensmål og 
har udvalgt 4 mål, hvor vi aktivt 
mener at kunne gøre en forskel.

Målene er nr. 3, 12, 13 og 14.

Spis fisk 3 gange om ugen - det er 
sundt for alle aldersgrupper.

Sundhed og trivsel gennem øget 
indtag af fisk er godt for den 
enkelte og for samfundet som 
helhed. 

Vi ønsker at bidrage til sundere 
spisevaner i tråd med Fødeva-
restyrelsens anbefalinger og de 
nationale kostråd. 

Vi bestræber os på at udvikle sun-
de produkter og måltidsløsninger 
og inspirere forbrugerne til en sun-
dere livsstil.
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SAMFUNDSANSVAR OG FOKUS
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Vores produkter fremstilles med 
omtanke for dyr mennesker, havet 
og miljøet.

Vi ønsker at bidrage til en sund og 
bæredygtig livsstil gennem god 
ressourceudnyttelse og minimal 
miljøpåvirkning.

Vi sørger for, at vores produkter 
er fremstillet med omtanke for 
mennesker, dyr, havet og miljø-
et og arbejder kontinuerligt for 
at reducere vores virksomheds 
miljøpåvirknng gennem reduceret 
energiforbrug og kildesortering på 
vores produktionsanlæg.

Vi prioriterer miljøvenlig embal-
lage, der bidrager til reduceret 
madspild gennem god produktbe-
skyttelse, lang holdbarhed og gen-
anvendelse samt effektiv transport 
af emballagen. 

Seafood er et miljøvenligt og bæ-
redygtigt valg med lav klimapå-
virkning.

Udledningen af drivhusgasser bør 
reduceres for at undgå yderligere 
miljøpåvirkning af Jorden, som vi 
skal give videre til de kommende 
generationer i god stand.

Fisk og skaldyr er et miljøvenligt 
og bæredygtigt valg med lav kli-
mapåvirkning.

Vi arbejder aktivt i udvikling af 
seafoodprodukter og emballage 
med reduceret klimapåvirkning, 
uden at gå på kompromis med 
fødevaresikkerheden og produk-
ternes holdbarhed.

Vi udvikler emballage med en 
tilpasset portionsløsning for re-
duktion af madspild og anvender 
genbrugelige materialer, hvor det 
er muligt.

Vi må bevare og sikre bæredygtig 
brug af verdens have og deres 
ressourcer.

Verdens have forurenes af plast 
og mikroplast. Det er skadeligt for 
fisk og skaldyr, der lever i havet 
- og dermed også en risikofaktor 
for vores virksomhed, som lever af 
havet.

Vi bestræber os på at arbejde for 
et rent og sundt hav og fremstil-
ler  produkter af fisk primært fra 
bæredygtige fiskerier, hvor det er 
muligt. 
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KLIMA OG MILJØ
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Politik
FN’s verdensmål nr. 13 og 14 er 
hovedfokusset i vores klima- og 
miljøpolitik.

Seafood er et miljøvenligt og bæ-
redygtigt valg med lav klimapå-
virking. Vi skal bevare og sikre 
bæredygtigt brug af verdens have 
og deres ressourcer.

Klimaindsatser og livet i havet er 
grundlaget for vores eksistens og 
vores adgang til råvarer og vi har 
derfor et ansvar for og egen inte-
resse i at bidrage til en forsvarlig 
og bæredygtig miljøforvaltning.

Vi skal stræbe efter at minimere 
vores miljømæssige aftryk ved at 
overholde relevante og lokale in-
ternationale miljøstandarder, hvor 
dette er hensigtsmæssigt og mi-
nimere vores miljøbelastning ved 
brug af råvarer fra bæredygtige 
fiskebestande, hvor det er muligt 
og reducere vores energiforbrug.  

Risici
Verdens have forurenes af plast 
og mikroplast. Det er skadeligt for 
fisk og skaldyr, der lever i havet og 
dermed en risikofaktor.

Fokus på energiressourcer i for-
hold til forsyning og pris.
  
Aktivitet
Den største andel af et produkts 
klimapåvirkning kommer fra 
produktet selv. Derfor er det den 
vigtigste klimaforanstaltning at 
emballere optimalt for at minimere 
affaldsmængden. 

Miljøledelsessystem SMETA 4 Pillar 
anvendes.

Resultater
Vi reducerer affald i butikkerne og 
hos forbrugeren gennem færre 
enheder i hvert karton og via den 
rette portionsstørrelse tilpasset de 
forskellige målgrupper i detail og 
foodservice.

Vi anvender genbrugsplast, hvor 
det er muligt og sikrer os, at pla-
sten vi bruger, kan genanvendes.

Mål
Vi arbejder kontinuerligt på at 
minimere vores ressourceforbrug 
under forarbejdning af råvarer i 
forhold til energi- og vandforbrug.

Vi skal minimere madspild og 
sikre, at hele fisken bruges i vores 
produktion.

Vi arbejder kontinuerligt på at re-
ducere transportens klimapåvirk-
ning ved altid at søge at opnå god 
palleudnyttelse og fulde biler.

Vi opfordrer til digital mødeaktivi-
tet for at reducere vores forbrug 
af flyrejser. 
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ARBEJDSMILJØ & MEDARBEJDERE
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Politik
I Amanda Seafoods er medar-
bejderne den vigtigste ressource 
og vi tilstræber at fastholde og 
tiltrække de rette kompetencer 
og arbejdskraft for at kunne indfri 
vores ambitiøse vækststrategi i en 
mangfoldig og inkluderende virk-
somhed, hvor åbenhed, initiativ, 
gensidig respekt og samarbejds-
vilje er nøgleordene.  

Vi skal undgå forskelsbehand-
ling og chikane og sikre et godt 
arbejdsmiljø baseret på respekt 
og omtanke for andre mennesker 
uafhængig af køn, race og øvrig 
orientering samt have fokus på 
vores medarbejderes sundhed og 
sikkerhed. 

I det omfang at vores virksomhe-
der ansætter personer under 18 
år, skal ansættelsesforholdet følge 
den nationale lovgivning, der be-
skytter barnets sikkerhed, sund-
hed, udvikling og ret til skolegang. 
Ved ansættelse af børn fra 13 til 
16 år skal dette ske i overensstem-
melse med retningslinjerne base-
ret på ILOs konvention C138.

Risici
Utilsigtede hændelser/arbejdsulyk-
ker. Brud på fødevaresikkerheden.

Aktivitet
Koncernen anvender ens politik for 
arbejds- og medarbejderforhold. 
Politikken implementeres i drifts-
selskaberne via lokale personale-
håndbøger og retningslinjer.

Involvering af medarbejdere er et 
”must” i Amanda Seafoods. Alle 
medarbejdere bidrager med idéer 
på ”tavlemøder” og informations-
møder, der afholdes samlet og/
eller ude i de enkelte afdelinger.

Der gennemføres årligt trivselsmå-
ling via eksternt bureau.

Medarbejdere er sikret behandling 
af sygdom, misbrugs- eller triv-
selsproblemer via sundhedsforsik-
ring.
 
Resultater
Løbende opfølgning på den årlige-
trivselsmåling på afdelingsniveau. 

Løbende optimering/effektivise-
ring af arbejdsprocesser.

Gennemførte audits/certifice-
ringer: MSC og IFS samt interne 
audits. SMETA 4 Pillar audit.

Mål
I koncernen gennemføres relevan-
te kompetencekurser, trivselsun-
dersøgelser for både timelønne-
de, funktionærer og ledere efter 
behov og gældende standarder og 
lovgivning.

I 2022 er der bl.a. planlagt følgen-
de: kursus i miljørigtig truckkørsel 
og kursus i varmebehandling/
autoklavering.

Der vil i 2022/2023 være øget fo-
kus på kompetenceudvikling, som 
er værdiskabende for den enkelte 
medarbejder og Amanda Seaf-
oods samt fokus på indsatsen mod 
forebyggelse af arbejdsulykker i 
produktionsområderne.    
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Politik
Amanda Seafoods respekterer de 
internationale menneskerettig-
heder og vil fremme en virksom-
hedskultur, som præges af respekt 
og omtanke for andre mennesker 
og deres ejendom.

Vi ønsker at optræde på en måde, 
der skaber tillid i samarbejde med 
kolleger, leverandører, kunder, 
forretningsforbindelser og myn-
digheder. 

Der må ikke forekomme nogen 
form for tvangsarbejde, lønslaveri 
eller ufrivilligt arbejde. 

Koncernens holdning er, at børn 
skal beskyttes mod økonomisk ud-
nyttelse og arbejde, som kan være 
til skade for barnets udvikling og 
trivsel. 

I det omfang vores virksomheder 
ansætter personer under 18 år, skal 
ansættelsesforholdet følge den 
nationale lovgivning, der beskytter 
barnets sikkerhed, sundhed, udvik-
ling og ret til skolegang. 

Ved ansættelse af børn fra 13 til 
16 år skal dette ske i overensstem-
melse med retningslinjerne base-
ret på ILOs konvention C138.

Risici
Vi skal i vores valg af leverandører 
sikre os, at disse opfylder vores 
etiske retningslinjer og deler vores 
respekt og omtanke for det enkel-
te menneske - herunder arbejds-
forhold og frihed.
 
Aktivitet
Amanda Seafoods og Insula kon-
cernen arbejder kontinuerligt på 
at sikre at menneskerettigheder 
internt som eksternt overholdes 
samt at data om medarbejdere, 
kunder og samarbejdspartnere be-
handles iht. gældende lovgivning i 
Persondataforordningen. Herunder 
sikkerhedsmæssige systemer, der 
hindrer misbrug og tab af person-
data.  

Resultater
Amanda Seafoods har i regnskabs-
året 2021 ikke registreret eller på 
anden vis været gjort bekendt 
med brud på de internationale 
menneskerettigheder i koncernen 

eller i leverandørregi. Ej heller har 
vi konstateret brud vedr. reglerne i 
Persondataforordningen.  

Mål
Via eksterne audits vil vi fortsat 
sikre os, at leverandører og sam-
arbejdspartnere overholder vores 
etiske regelsæt og høje standarder 
for sikkerhed, sundhed og trivsel.



AMANDA SEAFOODS A/S CSR RAPPORT 2021 11

ANTI-KORRUPTION

FORORD   FORRETNING   SAMFUNDSANSVAR   ARBEJDSMILJØ   KLIMA OG MILJØ   MENNESKERETTIGHEDER   ANTI-KORRUPTION

Politik
I Amanda Seafoods er der nultole-
rance for korruption. Dette gælder 
for bestyrelse, direktion, medar-
bejdere og eksterne samarbejds-
partnere/leverandører.   
 
Ved korruption forstås misbrug 
af tillid og magt til egen vinding 
og omfatter afgivelse eller mod-
tagelse af bestikkelse i form af 
gaver, penge eller tjenester, ulovlig 
prisfastsættelse, markedsopdeling 
og overtrædelse af konkurrence-
lovgivningen.

Risici
Koncernens agenter eller andre, 
der optræder på vore vegne er 
omfattet af ovenstående politik og 
gøres bekendt med Insula kon-
cernens etiske retningslinjer ved 
ethvert samarbejde via link til: 
www.insula.dk/om-insula/etiske- 
retningslinjer/

Aktivitet
Koncernens Code of Conduct - 
herunder politik for anti-korrup-
tion er tilgængelig for medarbej-
dere via koncernens intranet og 
hjemmeside insula.dk. For ekster-
ne samhandelspartnere ligeledes

via insula.dk samt information/
bilag ved indgåelse af samarbejds-
aftaler.

Resultater
I regnskabsåret 2021 har ledelsen 
ikke modtaget indberetning om 
korruption eller uetisk adfærd fra 
interne som eksterne kilder.

Amanda Seafoods har efter ledel-
sens bedste overbevisning ikke 
taget del i eller observeret nogen 
form for korruption eller anden 
ulovlig forretningspraksis i driften 
af vores virksomhed.

Mål
Amanda Seafoods skal inden den 
17/12-2023 etablere en digital 
Whistleblowerordning på hjemme-
siderne amanda-seafoods.dk og 
insula.dk jf. Whistlerblowerloven, 
som trådte i kraft den 17/12-2021.

Whistleblowerordningen skal alene 
tjene som et supplement til den 
direkte og daglige kommunikation 
på arbejdspladsen og eksisterende 
muligheder for at rette henven-
delse til nærmeste leder, HR eller 
tillidsrepræsentanten lokalt samt

brug af det fagretlige system.

Whistleblowerordningen skal 
desuden sikre gennemsigtighed 
og åbenhed i forhold til eventuelle 
ulovligheder og uregelmæssighe-
der i koncernen. 


