Linjaus
kestävän kalastuksen ja
kalankasvatuksen edistämiseksi

1. Arvomme ja toimintaperiaatteemme
”Huomioimme kaikessa toiminnassamme taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuumme.”
Taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun huomioiminen kuuluu yrityksemme perusarvoihin. Osana
vastuullista toimintaamme olemme linjanneet periaatteemme koskien kalan ja äyriäisten hankintaa ja
käyttöä omien merkkiemme tuotteissa. Linjauksen avulla pyrimme edistämään kestävää kalastusta ja
kalataloutta.
Raaka-aineita koskevien linjausten avulla uskomme, että voimme osaltamme edistää kestävää
elintarviketuotantoa. Kestävä elintarviketuotanto tarkoittaa meille 1) ympäristöstä huolehtimista ja
veteen, ilmaan, maaperään, ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten terveyteen kohdistuvien
vaikutusten minimointia, 2) nykyisten ja tulevien sukupolvien ravinnonsaannin ja maataloustoiminnan
jatkuvuuden turvaamista sekä 3) pitkäaikaisen työllisyyden, riittävien tulojen ja inhimillisten elin- ja
työskentelyolosuhteiden turvaamista alkutuotannossa. Toivomme, että omien merkkiemme tuotteissa
käytettyjen kalojen ja äyriäisten osalta tehty linjaus vaikuttaa ajan myötä koko elintarvikealan toimijoiden
asenteisiin ja toimintatapoihin.

2. Tavarantoimittajamme
Linjauksemme velvoittaa kaikkia omien merkkiemme kala- ja äyriäistuotteiden toimittajia ja sitä päivitetään
tarpeen mukaan. Seuraamme tavoitteen saavuttamista ja poikkeamien ilmetessä määritämme yhteistyössä
tavarantoimittajien kanssa ne toimenpiteet, joilla tavoitetaso saavutetaan.
Lidl on vuodesta 2006 saakka ollut BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. BSCI on
eurooppalaisten tuontikaupan yritysten yhteenliittymä, jonka tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille
tarjottavat tuotteet valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa. Kaikkien Lidlyritysryhmän tavarantoimittajien ja alihankkijoiden on sitouduttava Lidlin eettisiin toimintaohjeisiin, jotka
vastaavat sisällöltään BSCI:n periaatteita.

3. Toimintamme
Linjauksen avulla pyrimme edistämään vastuullisia toimintatapoja kalastuksessa ja kalataloudessa, ja siten
suojelemaan ja ylläpitämään maailmanlaajuisia merten ekosysteemejä. Tärkeänä tavoitteena on lisäksi
suojella kalastuksen ja kalatalouden parissa työskentelevien ihmisten oikeuksia. Linjauksemme kalojen,
äyriäisten ja niistä valmistettujen tuotteiden hankinnasta kattaa kaikki pysyvästi valikoimassamme olevat
omien merkkien kalajalosteet, kalasäilykkeet, pakastekalat ja tuoreet kalatuotteet.
Tavoitteenamme on kehittää ja päivittää linjaustamme jatkuvasti. Seuraamme tavoitteiden täyttymistä ja
päätämme uusista toimenpiteistä yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa.
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4.1. Vastuullinen kalavalikoima
Linjauksemme koskee kaikkia valikoimassa pysyvästi olevia omien tuotemerkkiemme kalapakasteita,
kalajalosteita, tuoreita kalatuotteita sekä kalasäilykkeitä. Tähän sisältyvät siis tuotemerkkien Isokari, Ocean
sea, Nautica, Nixe ja Admiral tuotteet.
Kaikki valikoimassa pysyvästi olevat omien tuotemerkkien kalapakasteet ovat jo vuodesta 2014 lähtien
olleet MSC- tai ASC-sertifioituja.”
Kalajalosteiden, -pakasteiden ja tuoreiden kalatuotteiden osalta Lidl Suomi pyrkii vuoteen 2020
mennessä hankkimaan omien merkkiensä pysyvään valikoimaan pääasiassa MSC- tai ASC -sertifioituja
kaloja ja äyriäisiä silloin, kun kriteeristö on kyseiselle lajille ja sen kalastukselle olemassa. Sertifiointien
rinnalla suosimme valikoimassamme myös kotimaisia, kestävästi pyydettyjä tai viljeltyjä kaloja.
Myös kalasäilykkeiden osalta pyrimme määrätietoisesti lisäämään sertifiointeja niin, että omien merkkien
valikoimassa on tulevaisuudessa pääosin MSC- tai ASC-sertifioituja tuotteita. Kaikki omien merkkien
säilyketonnikala pyydystetään jo nyt vähintään ilman kala-aggregaatiolaitteita (FAD free fishing) tai vavalla
ja siimalla (pole & line).
Säilyketonnikalalajeista suosimme elinvoimaisimpia lajeja. Tiedot tonnikalan lajista, pyyntialueesta ja
pyyntimenetelmästä löytyvät aina pakkauksesta.
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Kasvatetun kalan osalta suosimme myös luomusertifioituja kaloja ja äyriäisiä.
Pyrimme suosimaan ASC- tai MSC -sertifioituja tuotteita mahdollisimman paljon myös lyhytaikaisesti
myynnissä olevissa omien tuotemerkkien erätuotteissamme. Tavoitteemme on siirtyä kokonaan
sertifioituihin vaihtoehtoihin tulevaisuudessa myös erätuotteiden osalta.
Linjauksellamme pyrimme varmistamaan sen, ettemme tarjoa kalalajeja,
−

jotka kuuluvat uhanalaisiin tai ylikalastettuihin kalakantoihin,

−

jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon,

−

joiden kantaa ja kalastusta ei voida arvioida, koska niistä ei ole riittävästi tietoja, tai

−

joiden kalastaminen vahingoittaa ympäristöä tai alueen muita kalakantoja.

Suosimme kalaa ja äyriäisiä, joiden kalastuksessa vältetään nuorten kalojen pyydystämistä eikä vahingoiteta
ympäristöä. Valikoimapäätöksemme pohjaavat kansainvälisiin ja kansallisiin luonnonvarojen suojeluun
keskittyviin lähteisiin, kuten Kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n, International Seafood Sustainability
Foundation ISSF:n ja WWF:n julkaisuihin.
4.2. Alkuperä ja jäljitettävyys
Myymämme kala on aina peräisin alueilta, joita koskevat alueellisten kalastushallinto-organisaatioiden
suojelu- ja hallintosäännöt. Kalastuksessa saa käyttää vain laillisia ja rekisteröityjä aluksia. Emme myy kalaa
tai äyriäisiä, jotka siirretään kalastusalukselta kuljetusaluksiin (Transshipment), mikäli niiden jäljitettävyyttä ei
voida varmistaa tai siirto ei ole erikseen hyväksymämme yksittäistapaus.
Lidlin omien merkkien pakkauksissa on seuraavat tiedot:
• Pyydetty kala:
suomalainen nimitys, latinankielinen nimitys, pyyntialue, tarkempi pyyntialue (jos saatavilla),
pyydystyyppi
• Kasvatettu kala:
suomalainen nimitys, latinankielinen nimitys, viljelymaa
Tarjotaksemme asiakkaillemme lisätietoja kalan alkuperästä testaamme QR-koodin lisäämistä pakkauksiin.
Vuonna 2017 QR-koodi löytyy D-leikatun lohifileen pakkauksesta. Lukemalla koodin tietokoneen tai
älypuhelimen avulla asiakas voi saada selville yllä mainittujen tietojen lisäksi:
• Kasvatettu kala:
Alkuperä (pyyntipäivämäärä/-ajanjakso, valmistuslaitos, valmistuspäivämäärä), kalan suku.
4.3. Kalankasvatus, eläintenpito, ruokinta
Kaikki kalojen ja äyriäisten tavarantoimittajat velvoitetaan noudattamaan kestäviä toimintatapoja
kalankasvatuksessa:
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Tavoitteena on ekologisesti kestävän kalanviljelyn mukauttaminen paikalliseen ekojärjestelmään sopivaksi.
Vaadimme, että toimittajamme välttävät ympäristön eläin- ja kasvikunnalle aiheutuvia vahinkoja sekä suuria
muutoksia maaperässä (esim. hakkuut) tai meren pohjassa. Pyydettyjen kalojen mätiä tai poikasia ei tule
käyttää istutuksiin ja geenimanipuloitujen eläinten kasvatus on kiellettyä. Toimittajiemme tulee pystyä
todistamaan toimenpiteet, joiden avulla he pyrkivät ehkäisemään kalanviljelylaitoksilta kalojen karkuun
pääsyä (escape). Lisäksi tulee olla laadittuna ja käyttöönotettuna toimenpidesuunnitelma karkaamisten
vähentämiseksi. Vaadimme, että toimittajamme käyttävät kalojen rehuna lähinnä kalastuksen sivutuotteita.
Kalojen ravinnon tulisi olla peräisin mahdollisimman kestävällä kalastuksella pyydetystä kalasta. Tämän
vuoksi pyrimme edistämään kasvipohjaisen ravinnon sekä kalojen käsittelyn ylijäämätuotteiden käyttöä.
4.4. Lääkkeiden käyttö, vaikutukset ympäristön ja eläimiin
Kalanviljelylaitokset tulee suunnitella niin, että niissä pystytään välttämään sairauksien tai loisten leviäminen
ja sairauksien ja loistartuntojen siirtyminen vapaisiin kaloihin. Ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö
on kiellettyä kalan ja äyriäisten tuotannossa. Ulosteiden-, jätteiden ja jätevedenkäsittelyn aiheuttaman
rasituksen vesistöille, maaperälle ja ympäristölle tulee olla mahdollisimman vähäinen.
4.5. Kehitys
Sertifiointiorganisaatiot, kuten Marine Stewardship Council (MSC), joka edistää kestävää kalastusta ja siihen
liittyviä menetelmiä ja Aquaculture Stewardship Council (ASC), jonka pyrkimyksenä on edistää vastuullista
kalan- ja äyriäisten viljelyä, valvovat kestävän kalastuksen periaatteiden toteutumista toimitusketjussa.
Pyrimme jatkuvasti lisäämään sertifioitujen kala- ja äyriäistuotteiden osuutta valikoimassamme. Lisäksi
suosimme valikoimassamme kotimaisia, elinvoimaisia, kestävästi kalastettuja lähivesikaloja.
Edistääksemme delfiiniystävällistä tonnikalan pyyntiä olemme tukeneet jo yli 20 vuoden ajan kansainvälistä
ympäristönsuojelujärjestöä Earth Island Institutea (EII) ja sitoutuneet edistämään merensuojelualueiden
perustamista ja ylläpitoa. Kaikki tonnikalasäilykkeemme pyydetään delfiinejä vahingoittamatta, ja tästä
osoituksena tonnikalasäilykkeissämme on Dolphin Safe –sertifikaatti. Kaikki myymämme tonnikalasäilykkeet
ovat peräisin yrityksistä, jotka noudattavat kansainvälisen kestävän kalatalouden yhdistyksen (International
Seafood Sustainability Foundation) suojelu- ja hoitotoimenpiteitä. Lisäksi tonnikalan pyyntialukset
kuuluvat ISSF:n ProActive -laivarekisteriin (PVR, ProActive Vessel Register), jonka seurauksena alusten
kalastuskäytäntöjä valvotaan säännöllisesti.
Kansainvälisesti Lidl on mukana erilaisissa kalojen ja äyriäisten alkuperämaiden ekologisia ja yhteiskunnallisia
olosuhteita edistävissä projekteissa. Lidl on esimerkiksi projektikumppani katkarapujen pyyntiprojektissa
Argentiinassa, jossa valmistellaan vaiheittain MSC-sertifiointia kalastuksen parannusprojektin (FIP) pohjalta.
Projektin toteuttajana on argentiinalainen ympäristöorganisaatio CeDePesca.
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