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AUSTRAL GROUP S.A.A. SERTIFISERT AV "FRIEND OF THE SEA" 
 
Austral Group S.A.A., et datterselskap av Austevoll Seafood ASA, produserer fiskemel og -olje 
i tillegg til hermetikk og frysevarer fra forskjellige dypvannsarter, inkludert ansjos og 
stillehavsmakrell. Fiskemel og -olje lages av ansjos fisket i de sørlige delene av stillehavet av 
Australs egen flåte på 37fartøyer. 
 
"Friend of the Sea"-sertifiseringen ble gjennomført av et uavhengig sertifiseringsorgan med 
inngående kjennskap til det fiskerivirksomhet og fokuserer på ansjos, hest-  og 
stillehavsmakrell. Sertifiseringen gis til produkter som bygger på ansjos og stillehavsmakrell, 
og kan kun tildeles etter en omfattende sertifiseringsprosess. Sertifiseringen gitt til Austral 
dekker fiskemel og -oljer, hermetikk og frysevarer med peruviansk ansjos som grunnlag, samt 
hermetikk og frysevarer av stillehavsmakrell. Sertifiseringen fastslår at fiskebestanden beskattes 
i henhold til kriterier for bærekraftig beskatning, og at bestanden ikke overfiskes. 
 
Peruviansk ansjos (Engraulis ringens) er ikke overbeskattet i henhold til data fra det 
peruvianske instituttet IMARPE. Referansepunktet som benyttes er gytebiomassen, som må 
være minst 5 millioner MT.  De siste estimatene indikerer en biomasse på 9,38 millioner tonn 
som er nesten det doble av referansepunktet. Stillehavsmakrell (Scomber japonicus) betraktes 
som moderat til fullt utnyttet av FAO i 2005. Distribusjon og forekomsten av pelagiske 
ressurser i Peru har blitt fastslått av IMARPE gjennom akustiske undersøkelser siden 1975. I 
henhold til FAO er bifangst fra det peruanske garnfiskeriet ca. 2,5 %, hvilket er lavere enn 
gjennomsnittet i verden, og det inkluderer ikke utrydningstruede arter. 
 
Det peruvianske produksjonsministeriet har uttalt at Peru er stolte av at Austral har oppnådd 
denne sertifiseringen, da dette "bekrefter at hele prosessen med fangst og produksjon som 
bygger på ressursene av peruviansk ansjos og makrell blir administrert på en miljømessig 
bærekraftig måte, og at industrien og de offentlige myndighetene samarbeider for å oppnå dette 
felles målet. Peru viser dermed at landet forvalter  ressursene på en god måte, og at industrien 
gjør det samme".   
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