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Det peruvianske miljøverndepartementet har kåret Austral Group, datterselskap av 
Austevoll Seafood ASA (AUSS), til vinner i den nasjonale konkurranse i forsvarlig drift 
og håndtering av faste partikler og den reneste, mest øko-effektive produksjon i 2008. 
 
For å promovere forsvarlig miljødrift har miljøverndepartementet i Peru holdt den ”fjerde 
nasjonale konkurranse i forsvarlig drift og håndtering av faste partikler og den reneste, mest 
øko-effektive produksjon i 2008”, hvor deltakerne har vært alle offentlige og private foretak i 
Peru, inklusive alle private og offentlige bedrifter sammen med lokale offentlige foretak. 
 
Etter juryens omfattende vurdering av de konkurrerende foretak, vant Austral Group prisen 
for den reneste, mest øko-effektive produksjon i klassen for større bedrifter (kategoriene er 
delt inn etter omsetning og antall ansatte), for gruppens systemmodell for miljømessig drift og 
kontroll, en modell som er implementert i alle dens produksjonsbedrifter. Selskaper fra 
forskjellige produksjonssektorer deltok i konkurransen. 
 
I seremonien for overrekkelse av prisen ble det spesielt fremhevet at Austral Group er det 
eneste fiskeriselskap i Sør-Amerika og ett av de få selskaper på det amerikanske kontinent 
som har sertifisert sitt integrerte miljømessige driftssystem i henhold til kravene i den 
internasjonale regulering av miljømessig drift i ISO 14001:2004. Slik sertifisering ble 
opprinnelig oppnådd i 2005 og har blitt fornyet i de tre siste år, grunnet oppfylling av 
målsetninger og forpliktelser knyttet til kravene. 
 
Styreleder Ole Rasmus Møgster i AUSS og Austral Group gir følgende kommentar: ”Denne 
prisen er en anerkjennelse som gjør oss veldig stolte, idet den reflekterer vår dedikasjon når 
det gjelder forsvarlig miljømessig drift og våre ansattes felles arbeid for å redusere de 
påvirkninger på miljøet som genereres ved fiskeri og relaterte produksjonsaktiviteter, sammen 
med våre konstante anstrengelser for å forbedre tilværelsen i de lokalsamfunn hvor våre 
anlegg er plasserte. Vi gratulerer vår ledelse og våre ansatte i Peru med deres bragd.”  
 
Kontaktperson: CEO Arne Møgster, tlf. 91661049. 
 


