
   

 

Norcod oppnår anerkjent GlobalG.A.P.-sertifisering 

Den norske torskeoppdretteren Norcod blir næringens første selskap som oppnår den 
høythengende akvakultur-sertifiseringen, og sementerer nok en strategisk milepæl. 

Norcod, som har hovedkvarter i Trondheim, er verdens første torskeoppdrettsselskap som sikrer 
sertifisering etter GlobalG.A.P. Aquaculture Standard. Helt siden starten har denne organisasjonen 
bygget tillit og integritet innen agrikultur generelt, og er nå verdens mest anerkjente 
mattrygghetssertifisering innen privat sektor. 

«Vi er svært fornøyde og stolte over å være de første i vår næring som oppnår denne sertifiseringen. 
Den gjenspeiler det klare operasjonelle fokuset vi har hatt på bærekraft helt fra starten av, og at 
Norcod er en ansvarlig aktør i akvakulturnæringen», sier Norcods bærekraftsdirektør Hilde Storhaug. 

Storhaug sier at sertifiseringsprosessen har gått smertefritt og som forventet. Standarden dekker 
hele produksjonskjeden fra stamfisk, yngel og fôrleverandører til oppdrett, slakt og foredling – 
eller «fra fôr til gaffel». Kriteriene er strenge både for juridisk overensstemmelse, ansattes helse og 
sikkerhet, dyrevelferd, mattrygghet samt hensyn til miljø og økologi. Norcod har også gjennomgått 
GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice (GRASP), en frivillig del av sertifiseringsprosessen 
der man evaluerer sosiale risikoaspekter i produksjonen, og sørger for økt transparens overfor 
leverandørpartnere. 

Med hensyn til mattrygghet, har akvakulturstandarden blitt evaluert etter målekriteriene til Global 
Food Safety Initiative (GFSI) med positivt resultat, og har oppnådd GFSI-godkjennelse i henhold til A2-
standarden for fiskeoppdrett, den eneste akvakultur-oppdrettsstandarden som har oppnådd denne 
anerkjennelsen. 

Storhaug minner om at akvakulturbransjen i Norge allerede er strengt regulert. «Men ved å 
sertifisere vårt selskap i henhold til en respektert standard, viser vi tydelig at vi i Norcod er opptatt av 
våre ansatte, vi vil sikre optimal fiskevelferd og helse, og ivareta både det lokale og globale miljøet», 
sier hun. 

Storhaug legger til at sertifiseringen også reflekterer Norcods ambisjoner om å levere innovative 
løsninger for å møte utfordringene ved å produsere sunt protein til verdens voksende befolkning, 
uten å forsterke presset på en planet som allerede sliter med faktorer som høye CO2-utslipp fra 
landbasert gårdsdrift med dyr og stadig krympende arealer for landbruk. 

«Bærekraftig akvakultur ved bruk av moderne utstyr sikrer produktiv bruk av havet uten å forsterke 
trusselen overfor villtorsken med overfiske», sier hun. Norcod tar også i bruk elektrisk drevne 
fôrflåter og servicefartøy som en del av strategien for å redusere utslipp til et minimum. 

Norcod vil fortsette å være en foregangsbedrift og forkjemper for ansvarlig torskeoppdrett i 
industriell skala. «Neste steg når det gjelder sertifisering blir å søke om godkjennelse i henhold til 
standardene til ASC (Aquaculture Stewardship Council). Selv om dette ligger litt frem i tid, og vi ennå 
er i en prosess med gradvis ekspansjon, har vi fokus og vilje til å oppnå også dette målet», sier 
Storhaug. 

Norcods adm.dir Christian Riber kommenterer det slik: «Det at vi oppnår denne sertifiseringen er et 
resultat av sterk laginnsats, der alle jobber mot klare bærekraftsmål. Det viser at vi følger opp 
intensjonene våre med handling, og jeg vil gratulere og takke hele staben vår for den sterke 
innsatsen, spesielt under en krevende pandemi.» 

Han legger til at det å oppnå denne sertifiseringen kommer på en spennende tid for Norcod. I tredje 
kvartal skal nemlig Norcod foreta sitt første kommersielle slakt av fersk oppdrettstorsk med svært  



   

 

 

høy kvalitet. «Vi ser alle frem til å skape inntekter og å se resultatene av nøye planlegging og hardt 
arbeid så langt», avslutter Riber. 

Om Norcod  

Kjernevirksomheten til Norcod AS er kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men selskapet er 
gjennom eierskap og partnerskap involvert i hele verdikjeden. Norcods oppdrettsanlegg ligger i Midt-
Norge, der forholdene er ideelle for torsk. Selskapet bidrar til et bærekraftig hav med minimal 
miljøkostnad samt aktiv støtte av lokalsamfunn. Selskapet er notert på Oslo Børs’ Merkur Market 
(Euronext Growth). 
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