Kodeks for bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri

Introduktion og formål
Danmarks Pelagiske Producentorganisation arbejder for et moderne og
bæredygtigt fiskeri, der skaber værdi for fiskere og samfund.

KODEKS

2. Mennesker
3. Samfund
4. Forretning
Kodekset skal ses som et frivilligt tillæg til den gældende lovgivning og regler,
som organisationens medlemmer forventes at overholde til enhver tid.
Det er obligatorisk for medlemmer af DPPO at efterleve kodekset og at sikre medarbejdernes
kendskab til dette, hvilket organisationen understøtter med oplysning og vejledning. Det er det
enkelte medlems ansvar at omsætte kodeks til praksis, hvilket kan gøres på en måde, så det
passer til medlemmets forretningsmodel.

FORRETNING

1. Miljø

SAMFUND

Indholdet er struktureret efter fire hovedemner:

MILJØ

Kodeksets fokus er på de væsentligste områder inden for ansvarlig adfærd. Det gælder især
ansvarlighed i forhold til fiskeressourcen, havmiljø og klimaforhold, men også for de mennesker,
der arbejder i branchen, og det ansvar, der tages i samarbejde med andre samfundsaktører
uden for erhvervet. Kodekset markerer endvidere ansvarlighed i forhold til etisk
forretningsførelse og gennemsigtighed.

MENNESKER

Kodekset har til formål at opridse god praksis for bæredygtig og ansvarlig adfærd i det danske
pelagiske fiskeri og udbrede kendskabet til fiskerierhvervet som moderne fødevareproducent.

OPLYSNING OG
HÅNDHÆVELSE

Organisationens og medlemmernes ambitioner
Miljø

KODEKS

Organisationens medlemmer bidrager til en positiv udvikling i
fiskerisektoren såvel som hele samfundet med sunde, klimavenlige
fødevarer og en ansvarlig udnyttelse af en fælles ressource.

Forretning

Organisationens medlemmer udøver etisk forretningsførelse inden for
det pelagiske fiskeri og overholder gældende lovgivning, hvor end de
opererer.

FORRETNING

Samfund

MILJØ

Organisationens medlemmer forpligter sig til at skabe en sikker og
moderne arbejdsplads inden for det pelagiske fiskeri.

SAMFUND

Mennesker

MENNESKER

Organisationens medlemmer bidrager aktivt til et bæredygtigt
pelagisk fiskeri, hvor der tages hensyn til natur, miljø og klima.

OPLYSNING OG
HÅNDHÆVELSE

MILJØ
Organisationens medlemmer bidrager aktivt til et bæredygtigt
pelagisk fiskeri, hvor der tages hensyn til natur, miljø og klima.

KODEKS

• Vi tilstræber at undgå uønskede fangster, herunder havpattedyr og truede arter.
Skulle det opstå, sørger vi for korrekt håndtering og rapportering.
• Vi udleder ikke olie i havet og sørger for at ilandbringe både havplast og udtjente
fiskeredskaber.
• Vi stræber efter, at fisken behandles så skånsomt som muligt i fangstprocessen.
• Vi minimerer klimapåvirkningen gennem effektivt brændstofforbrug og energieffektive
redskaber.

FORRETNING

• Vi minimerer miljøpåvirkningen gennem skånsomme redskaber og deltager i projekter om
udvikling af nye mere selektive, skånsomme redskaber.

SAMFUND

• Vi deltager i nationale og internationale fora og samarbejder for at fremme områder med
relevans for et bæredygtigt fiskeri.

MILJØ

• Vi bidrager til aktuel viden om fiskebestanden ved løbende at indsamle og indrapportere data af
høj kvalitet til brug for forskere og myndigheder. Vi indgår aktivt i samarbejde med biologer og
andre forskere for at sikre viden om fiskeressourcen og det pelagiske fiskeri.

MENNESKER

• Vi arbejder for en bæredygtig fiskeressource gennem bl.a. udvikling og brug af optimale
fangstredskaber og teknologiske hjælpemidler.

OPLYSNING OG
HÅNDHÆVELSE

MENNESKER

• Vi sørger for løbende uddannelse, træning og kompetenceudvikling af besætningen, ligesom
vi gerne ansætter lærlinge og praktikanter for at udvikle fiskeriet som profession.
• Vi skaber en arbejdsplads med respekt for hinanden og uden diskrimination, hvor alle
medarbejdere kan udnytte deres potentiale.
• Vi er imod alle former for tvangsarbejde og børnearbejde om bord på vores fartøjer.

MILJØ

• Vi skaber gode arbejdsvilkår, overenskomstsikrede rettigheder og en moderne arbejdsplads.

FORRETNING

• Vi sørger for sikre arbejdspladser på havet gennem en systematisk arbejdsmiljøindsats.

SAMFUND

KODEKS

MENNESKER

Organisationens medlemmer forpligter sig til at skabe en sikker og
moderne arbejdsplads inden for det pelagiske fiskeri.

OPLYSNING OG
HÅNDHÆVELSE

SAMFUND
Organisationens medlemmer bidrager til en positiv udvikling i fiskerisektoren
såvel som hele samfundet med sunde, klimavenlige fødevarer og en
ansvarlig udnyttelse af en fælles ressource.

KODEKS

• Vi samarbejder løbende og positivt med danske og udenlandske myndigheder, hvor vi bl.a.
forpligter os til have observatører med om bord og bidrager med praktisk indsigt i forholdene
på havet.
• Vi bidrager til en positiv udvikling i fiskerisektoren såvel som hele samfundet på mange
niveauer fx ved at:
• indgå partnerskaber med andre erhvervsdrivende og lokale aktører omkring
havnemiljø og arbejdspladser,
• samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at fremme fiskeriet som erhverv,
• støtte lokale formål, projekter og velgørende arrangementer.

FORRETNING

• Vi stræber efter at have bæredygtighedscertificeret fiskeriet.

SAMFUND

• Vi dokumenterer fiskenes sporbarhed med henblik på, at alle fisk kan spores helt fra fartøj til
forbruger.

MILJØ

• Vi sikrer fødevarer af høj kvalitet ved optimal køling samt moderne opbevarings- og
transportmetoder.

MENNESKER

• Vi leverer sunde fødevarer med så lavt et klimaaftryk som muligt.

OPLYSNING OG
HÅNDHÆVELSE

FORRETNING

• Vi rapporterer om økonomiske forhold i fuld overensstemmelse med gældende
lovgivning.
• Vi støtter konkurrence på fair og lige vilkår inden for den regulatoriske ramme for det
pelagiske fiskeri med udgangspunkt i et frit marked.

FORRETNING

• Vi er åbne omkring vores organisering, herunder ejerskab af fiskekvoter, information om
landinger og den samlede kvoteudnyttelse, som også ligger offentligt tilgængeligt hos
Fiskeristyrelsen.

MILJØ

• Vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning og respekterer internationale
adfærdsnormer.

SAMFUND

KODEKS

MENNESKER

Organisationens medlemmer udøver en etisk forretningsførelse inden for det
pelagiske fiskeri og overholder gældende lovgivning.

OPLYSNING OG
HÅNDHÆVELSE

Oplysning og håndhævelse af kodeks

• Såfremt kodekset ikke efterleves af et medlem, vil medlemmet blive rådgivet til, hvordan
kodeks skal efterleves. I grove tilfælde vil forholdet blive sanktioneret i overensstemmelse
med organisationens vedtægter.

MILJØ

• Organisationen afklarer spørgsmål vedrørende forståelsen af kodeks.

FORRETNING

• Organisationen har ansvar for løbende for at oplyse både medlemmer og omverden om
indholdet af kodeks og at gøre dette tilgængeligt på organisationens hjemmeside.

SAMFUND

KODEKS

MENNESKER

Det er organisationens ansvar at understøtte medlemmernes forståelse og
overholdelse af kodeks.

• Medlemmerne giver organisationen fuldmagt til at kunne tilgå oplysninger om bl.a. fangster,
e-log, VMS og fartøjernes egenkontrolprogrammer.

OPLYSNING OG
HÅNDHÆVELSE

• Organisationen formidler kodeks som led i den offentlige debat for at udbrede kendskabet til
det ansvarlige og bæredygtige danske pelagiske fiskeri.

