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Inledning
Syftet med den här guiden är att ge dig en överblick över vad som kan 
förväntas under de olika stegen i MSC utvärderingsprocess. 

Vi hoppas guiden kommer bidra till att förvissa dig om att utvärderingen är 
effektiv och saklig och ger dig bästa möjliga chans till ett positivt resultat 

Om du har frågor under resans gång finns din lokala MSC-representant där 
och kan hjälpa dig. 

www.msc.org/fisheries-contacts

www.msc.org/fisheries-contacts
http://www.msc.org/fisheries-contacts
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MSC främjar lika tillgång till sitt certifieringsprogram för vildfångande fisken oberoende av 
storlek, skala, plats eller teknik. 

Stimulerat fiske är viltfångat fiske som innefattar någon form av mänsklig intervention förutom 
fångstprocessen.

MCS har tre kategorier av stimulerat fiske:

  odling av vildfångade larver i sin naturliga miljö, t.ex. repodlade musslor.

   fiske som inkluderar beståndsstimulerade åtgärder som utsättning av fiskyngel, t.ex. 
vildfångad lax.

  habitatmodifierat fiske, t.ex. artificiella habitat för att locka och behålla hummer.

Om du tror att ditt fiske kan vara stimulerat fiske, kan ditt certifieringsföretag hjälpa dig att 
kontrollera om det omfattas av MSC-programmet.

Fisken som är behöriga:

  fiske inriktat på en art

  fiske inriktat på flera arter

  trål

  lina

  krok

  burar

  sötvatten

  saltvatten

  vid kusten

  ute på havet

  vid ytan

  på havsbotten

  stimulerat

Fisken som inte är behöriga:

  Fiske som inriktar sig på 
amfibier, reptiler, fåglar och/
eller däggdjur

  Fiske som använder destruktiva 
fiskemetoder (t.ex. gift eller 
sprängämnen)

  Enheter som har åtalats för 
tvångsarbete och barnarbete 
under de två senaste åren.

  Fiske som bedrivs med 
åberopande av icke-verifierade 
undantag från internationella 
överenskommelser.

  Rent vattenbruk (även om vissa 
former av stimulerat fiske är 
behöriga för utvärdering).

Vilka fisken kan ansöka?

Behörigt stimulerat fiske 



5Så blir du certifierad

MSC fiskestandard
MSC fiskestandard bygger på över 20 års samarbete med forskare, fiskeindustrin och 
miljöorganisationer. Den återspeglar internationellt accepterad fiskerivetenskap och bästa praxis.

De tre principerna i MSC fiskestandard
Princip 1 Beståndets hållbarhet: Fisket måste bedrivas på ett sätt som gör att det kan fortsätta 
i det oändliga utan att resursen överexploateras.

Princip 2 Påverkan på ekosystemet: Fisket måste bedrivas så att strukturen, produktiviteten, 
funktionen och mångfalden i det ekosystem som fisket är beroende av bevaras, inklusive andra 
arter och habitat. 

Princip 3 Effektiv förvaltning: Allt fiske måste följa alla lokala, nationella och internationella 
lagar och ha ett effektivt förvaltningssystem.

P3

P1

P2

Princip 3
Effektiv förvaltning

P3Princip 2 
Påverkan på ekosystem

P2P1 Princip 1 
Beståndets hållbarhet

Beståndets hållbarhetBeståndets hållbarhetBeståndets hållbarhet
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Det finns 28 kriterier i fiskestandarden som bygger på de tre principerna. 

Ditt fiske får en poäng för varje kriterium där 60 är lägsta godtagbara resultat, 80 är bästa 
praxis och 100 är nästan perfekt.

För att bli certifierat måste ditt fiske få:

  minst 60 poäng för vart och ett av de 28 kriterierna 

  ett genomsnitt på 80 för alla kriterier enligt var och en av de tre principerna.

Om ditt fiske får mellan 60 och 79 poäng för något av kriterierna måste ditt fiske förbättras vad 
gäller det kriteriet så att det får 80 poäng eller mer inom fem år. Denna förbättring kallas ett villkor. 

Hur går utvärderingsprocessen till?

 

100
80

80-100

60 60-79

Villkorslöst godkännande

Villkorat godkännande

EJ GODKÄND
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Ett oberoende organ godkänt av Assurance Services International för att utföra 
MSC-utvärderingar och fatta beslut om huruvida fisket uppfyller MSC fiskestandard. 

Certifieringsföretaget ansvarar för att:

  bilda utvärderingsteamet

  ta fiskeklienten igenom utvärderingen enligt MSC certifieringsprocess

  utfärda certifieringen

  genomföra revisioner och bedömningar under certifikatets löptid.

Certifieringsföretaget eller 
Conformity Assessment Body (CAB)

Vem är vem
Nyckelaktörerna och deras roller och ansvarsområden i utvärderingsprocessen.

En individ, organisation, eller en grupp av organisationer som gör en formell 
ansökan om att få sitt fiske utvärderat. Bland tidigare fiskeklienter märks, bland 
annat, statliga myndigheter, sammanslutningar inom fiskeindustrin, fiskekooperativ, 
lokala förvaltningsmyndigheter och samverkan mellan branschorganisationer och 
miljögrupper.

Fiskeklienterna ansvarar för att:

  teckna avtal med ett ackrediterat certifieringsföretag (det betyder att det måste 
vara en juridisk person)

  betala certifieringskostnaden

  förvissa sig om att certifieringsföretaget vet vilka intressenter som ska kontaktas 
för att delta i utvärderingen

  se till att utvärderingsteamet har obegränsad tillgång till data och information 
om fisket

  implementera eventuella förbättringar (villkor) som fisket ålagts om/när 
MSC-certifieringen utfärdas.

Du: Fiskeklienten
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Fiskeriforskare med expertkunskap som har valts ut av certifieringsföretaget för 
att genomföra utvärderingen.

Utvärderingsteamet ansvarar för att:

  utvärdera fisket mot MSC fiskestandard

  använda information som tillhandahållits av fisket, förvaltningsmyndigheter 
och intressegrupper för att poängsätta fisket mot standarden

  använda befintlig information och rapporter för att fatta ett välgrundat beslut. 

Oberoende experter väljs ut för att granska utvärderingsrapporten och ge sin 
kvalificerade, professionella och erfarna syn på:

  de slutsatser som dragits

  de villkor som ställts

  poängen på respektive kriterium och den givna motiveringen.

Utvärderingsteamet

Expertgranskare

Enskilda eller organisationer som är intresserade av, eller påverkas av 
utvärderingen av fisket.

Intressenterna ansvarar för att:

  deras eventuella frågor eller farhågor med avseende på hur fisket bedrivs 
uppmärksammas av utvärderingsteamet

  ge välinformerade och sakliga argument för sin ståndpunkt, inklusive bevis 
som kan vara till hjälp för utvärderingsteamet. 

Intressenter
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Förberedelser för utvärderingen
Utvärderingar mot MSC fiskestandard genomförs av ackrediterade oberoende 
certifieringsföretag, så kallade Conformity Assessment Bodies (CABs). 
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Förberedelser och bra projektledning är mycket viktigt för att utvärderingen ska bli smidig och 
kostnadseffektiv. Många fiskeklienter har funnit att det var bra utse en medarbetare eller anlita 
en projektledare som övervakar utvärderingsprocessen och fungerar som kontaktperson för 
certifieringsföretaget och utvärderingsteamet. 

 
Certifieringsföretagets roll är att göra en oberoende, tredjepartsutvärdering av ditt fiske mot 
MSC fiskestandard. De har skyldighet att samråda med dig och andra intressenter för att 
fastställa fakta för utvärderingen. 

Certifieringsföretaget har inte skyldighet att genomföra nya undersökningar eller bedöma 
beståndet för att utvärdera ett fiske. Brist på data eller dokumentation om ett fiske kan leda 
till större osäkerhet om hur fisket bedrivs, vilket kan leda till lägre poäng och oftast till att 
utvärderingen kostar mer. 

Alla certifieringsföretag som är angivna på Assurance Services Internationals webbplats är 
godkända av denna oberoende organisation för att göra utvärderingar mot MSC fiskestandard. 

En komplett lista över ackrediterade företag finns på: http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab. 
Leta efter dem som är listade på området: MSC Fisheries. 

Medlemmarna i utvärderingsteamet får kontinuerlig utbildning och kontrolleras regelbundet 
för säkra att de uppfyller MSC krav. 

Välj utvärderingsföretag

  Begär in kostnadsförslag från två eller fler företag så att du säkert får valuta för 
pengarna. 

  Förvissa dig om att de har god kännedom och förståelse för ditt fiske eller andra 
liknande fisken.

  Ställ alla frågor och berätta om alla frågetecken du har. 

  Kontrollera att deras tillgänglighet passar dina behov och att de tidpunkter de har 
föreslagit är rimliga med hänsyn till komplexiteten i ditt fiske, tidpunkten för 
säsongsbetingade inslag i ditt fiske som de kanske vill studera och för de 
involverade intressenterna. 

  Beställ en frivillig förhandsutvärdering. Detaljerade uppgifter om 
förhandsutvärderingen finns på sidan 15. 

  Be dem lämna vitsord från andra fiskeklienter.

Rekommendationer:

http://www.asi-assurance.org/s/find-a-cab
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När du har valt certifieringsföretag måste du teckna ett kontrakt med dem för utvärderingen. 
Innehållet i kontraktet specificeras inte av MSC utan det är konfidentiellt mellan dig och ditt 
certifieringsföretag.

Fiskeklienten betalar certifieringsföretaget för utvärderingen. Enligt uppgift från redan 
certifierade fisken kan kostnaden variera mellan 15 000 och 120 000 USD. 

Kostnaden beror på: 

  komplexiteten i ditt fiske 

  tillgången till information 

  nivån på intressenternas engagemang. 

Certifieringsföretaget fastställer kostnaden för utvärderingen baserat på den sannolika 
komplexiteten. Den första utvärderingen tar upp till 18 månader och följs av fyra årliga 
kontrollrevisioner. 

Om du bestämmer dig för att få ditt fiske utvärderat igen i slutet av en certifieringsperiod 
kommer kostnaden också att bero på komplexiteten och hur mycket information som finns 
att tillgå från den första utvärderingen. 

Det finns en rad finansieringskällor och möjligheter att söka ekonomiskt stöd för MSC-certifiering. 
Din regionala MSC-representant kan ge dig aktuell information om relevanta finansierings-
alternativ i din region.

Upprätta kontraktet

Kostnader och finansieringskällor
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I början av utvärderingsprocessen beslutar du och ditt certifieringsföretag om utvärderingsen-
heten. Utvärderingsenheten definierar vad som ska utvärderas mot standarden och innefattar:

  målbestånd 

  fiskemetod eller redskap 

   flottan, båtarna, enskilda fiskeföretag och andra behöriga fiskare som bedriver fiske på det 
beståndet.

Certifieringsenheten 

Certifieringsenheten är utvärderingsenheten minus andra behöriga fiskare. När väl certifierings-
enheten har definierats, är det endast fångsten från denna enhet som kan säljas vidare med 
MSC-märket på den marknaden. Fångst från övriga behöriga fiskare kan inte bära MSC-märket på 
den marknaden, men kan inkluderas senare om man tecknar avtal om delad certifiering. 

Välj utvärderingsenhet

Miljökonsekvenser som beaktas 
av utvärderingsteamet

Andra behöriga fiskare som fiskar på 
samma bestånd

MålbeståndBåtar inom certifieringsenheten

Utvärderingsenheten

ANDRA BEHÖRIGA FISKARE

ANDRA BEHÖRIGA FISKARE

ANDRA BEHÖRIGA FISKARE
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En utvärdering av fiske baseras på expertanalys av information. Informationen kan innefatta: 

  uppgifter om fiskbestånd 

  uppgifter om fångster och fiskets påverkan på miljön 

  information om fiskeförvaltningen 

  intervjuer med intressenter 

  vetenskapliga artiklar och rapporter

Av checklistan i slutet av guiden framgår vilken information du ska sträva efter att tillhandahålla. 

Ditt fiske kanske inte har tillgång till de detaljerade forskningsuppgifter som vanligtvis ligger till 
grund för en MSC-utvärdering. Detta är särskilt vanligt när det gäller småskaligt fiske och fiske 
i utvecklingsländer. Om tillgången till data är begränsad kan utvärderingsteamet använda 
MSC Risk-Based Framework, som är inbyggt i MSC certifieringsprocess. 

Med hjälp av Risk-Based Framework kan utvärderingsteamet genomföra en strukturerad 
riskbedömning för att fastställa om ett fiske är hållbart trots ett begränsat dataunderlag, vilket 
garanterar att MSC-programmet och dess fördelar är tillgängliga för alla fisken. Risk-Based 
Framework kan användas för att utvärdera både målarter och icke-målarter, habitat och ekosystem. 

Mer om Risk-Based Framework finns på www.msc.org/data-limited-fisheries

Sammanställ informationen

Vad händer om dataunderlaget är bristfälligt?

Vi rekommenderar att du kontaktar relevanta intressenter redan i början av utvärderingsprocessen 
för att bygga upp förtroende, minska sannolikheten för oförutsedda bakslag och för att 
utvärderingen ska gå smidigare. MSC välkomnar insatser och engagemang från intressenter 
genom hela utvärderingsprocessen för att säkra välinformerade och omfattande utvärderingar. 

Mer information om hur intressenterna kan engagera sig i utvärderingsprocessen finns på 
www.msc.org/engage-with-a-fishery-assessment

Vinn intressenternas stöd

https://www.msc.org/for-business/fisheries/developing-world-and-small-scale-fisheries/our-approach-to-data-limited-fisheries
https://www.msc.org/what-you-can-do/engage-with-a-fishery-assessment
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MSC spårbarhetsstandard garanterar att MSC-märkta produkter kommer från en 
certifierad hållbar källa. Försörjningskedjan måste vara certifierad för att sjömat från 
ditt fiske ska kunna säljas som MSC-certifierad på förpackningar och menyer. 
Vi föreslår att du kontaktar dina relevanta kunder redan tidigt i certifieringsprocessen 
för att rekommendera att de blir certifierade enligt MSC spårbarhetsstandard. 

Ditt certifieringsföretag kan komma fram till att båtar eller andra enheter som är 
involverade i att få ut din sjömat på marknaden måste ha en egen certifiering. Det kan 
vara fallet om spårbarheten mellan fångst och första försäljning är bristfällig, eller om 
fångsten är komplex (till exempel, genom att både certifierade och icke-certifierade 
redskap används. 

Ditt certifieringsföretag kommer att be ditt fiske att uppvisa spårbarhet från fångst 
till första rapporterade försäljning. Det bästa är att fundera på vilka system och 
rutiner för identifiering, särhållande och spårbarhet som finns i ditt fiske redan 
innan utvärderingen påbörjas. 

Mer uppgifter om MSC spårbarhetsstandard, finns på  
www.msc.org/coc-standard

MSC spårbarhetsstandard (Chain of Curstody Standard)

https://www.msc.org/standards-and-certification/chain-of-custody-standard
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Förhandsutvärdering
En förhandsutvärdering är en frivillig granskning för att ta reda på om ditt 
fiske är redo för en full utvärdering.
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Ett växande antal fisken gör de förändringar som krävs för att bli hållbara med förhoppningen 
att bli certifierade. Detta har lett till en avsevärd ökning av organiserade insatser för att 
förbättra fisket, s.k. Fishery Improvement Projects (FIPs). 

Om resultatet av förhandsutvärderingen visar att ditt fiske inte uppfyller kraven i MSC 
fiskestandard finns det verktyg och teknisk hjälp att tillgå för att hjälpa ditt fiske att göra 
de förbättringar som krävs. 

MSC program för kapacitetsuppbyggnad stöder fisken världen över som förbättras mot 
hållbarhet och MSC-certifiering. Programmet är ett led i MSC åtagande att ge lika tillgång till 
alla som strävar efter att bli certifierade, särskilt småskaligt fiske och fiske i utvecklingsländer. 

MSC verktygslåda för kapacitetsuppbyggnad är en omfattande guide för fiskeklienter, 
förvaltare, forskare, konsulter och andra intressenter som engagerar sig i fiske som strävar 
efter MSC-certifiering. Guiden ger praktisk information om MSC fiskestandard, exempel på 
bästa praxis, beskriver vilken information som granskas under en utvärdering och informerar 
om möjliga förbättringsåtgärder som skulle kunna implementeras. 

För mer information om förbättringsåtgärder, för att ladda ner verktygen eller hitta en konsult, 
gå in på www.msc.org/fips

Förbättringsåtgärder för fisket

bra att veta
En förhandsutvärdering ger dig goda möjligheter att avgöra om ett visst certifieringsföretag 
är det rätta för dig. Du är inte skyldig att använda samma certifieringsföretag för 
förhandsutvärderingen, utvärderingen och kontrollrevisionen efter certifiering. Även om 
det kan vara tids- och kostnadsbesparande att göra det.

  ett möte mellan dig, fiskeklienten, och certifieringsföretaget 

  ett besök på plats (frivilligt) 

  en genomgång av tillgängliga data 

  identifiering av intressenternas frågor eller intressen 

  en rapport från förhandsutvärderingen som i grova drag anger om ditt fiske 
uppfyller MSC standard. 

  en beskrivning av potentiella hinder som behöver åtgärdas innan ditt fiske 
uppfyller kraven i MSC standard.

Förhandsutvärderingen består av:

www.msc.org/fips
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MSC, Marine Stewardship Council, fördömer 
användningen av barnarbete och inser de sociala 
frågornas betydelse i samband med att hållbarheten 
prövas. 

Fiskeklienter och enheter i leveranskedjan på sjön 
är skyldiga att fylla i ett formulär om vilka åtgärder, 
riktlinjer och metoder som införts för att förhindra 
tvångsarbete och barnarbete. 

Certifieringsföretagen kontrollerar att ett formulär 
har lämnats in. Innehållet i formuläret kommer 
inte att revideras, men den som är orolig för 
tvångs- och barnarbete kan granska uttalandet 
på MSC webbplats. 

Fiskeklienter eller enheter i försörjningskedjan på 
sjön som inte lämnar in formuläret är inte behöriga 
att bli certifierade. Formuläret finns på 
www.msc.org/docs/statement-template 

Regler för tvångs- 
och barnarbete

http://www.msc.org/docs/statement-template
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Full utvärdering
Full utvärdering är den detaljerade, offentliga, noggranna processen som 
ditt certifieringsföretag följer för att fastställa om ditt fiske uppfyller kraven 
i MSC fiskestandard. 

Processen börjar när du, fiskeklienten, tecknar ett avtal med 
certifieringsföretaget och de meddelar MSC att ditt fiske kommer 
att påbörja en full utvärdering.
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På det här stadiet samlar du in all tillgänglig information om ditt fiske och överlämnar 
den till certifieringsföretaget baserat på den strukturerade checklistan. På sidan 
24 finns detaljerade uppgifter om checklistan. 

Certifieringsföretaget tillsätter ett utvärderingsteam som analyserar all relevant 
information, inklusive teknisk dokumentation, rapporter och data om ditt fiske. 
De använder informationen för att göra en första poängsättning av ditt fiske mot 
MSC fiskestandard. 

Den första poängsättningen inkluderar utkast till motiveringen för poängsättningen 
och kompletterande information. Eventuella luckor i dokumentationen belyses så 
att certifieringsföretaget kan ta upp dem vid besöket på plats. Certifieringsföretaget 
sammanställer detta i sin s.k. Announcement Comment Draft Report. 

Sedan kan du granska den första poängsättningen, ta fram information som 
eventuellt saknades och bestämma om du vill gå vidare.

När du är redo att gå vidare till full utvärdering meddelar certifieringsföretaget 
intressenterna att fisket ska genomgå full utvärdering och publicerar en s.k. 
Announcement Comment Draft Report på MSC Track a Fishery och i nyhetsbrevet 
MSC Fishery updates. 

Announcement Comment Draft Report innehåller även utvärderingsenhet(er), 
målarter, fiskeredskap och fiskeområde. Tillkännagivandet innehåller en 
presentation av utvärderingsteamet och uppgifter från platsbesöket.

1. Datainsamling och den första poängsättningen

2. Avisera full utvärdering

bra att veta

bra att veta

Checklistan är anpassad till strukturen i utvärderingsmallen för 
MSC fiskestandard för att hjälpa dig sammanställa information till 
utvärderingsteamet.

En full utvärdering tar i genomsnitt 12-18 månader. Hur lång tid det tar beror 
i viss mån på dina förberedelser och på fiskets art och komplexitet.
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Efter tillkännagivandet kan intressenter komma med skriftliga kommentarer till 
Announcement Comment Draft Report, inklusive eventuella referenser eller 
information som kan vara till hjälp för utvärderingsteamet. Intressenter har tid 
på sig att förbereda sig för platsbesöket då de kan diskutera fisket med 
utvärderingsteamet, antingen personligen eller på distans. Intressenter har 
60 dagar på sig att komma med sina kommentarer till den första utvärderingen, 
och 30 dagar för förnyade utvärderingar.

Certifieringsföretaget sammanställer en s.k. Client and Peer Review Draft Report 
som sammanfattar: 

  resultatet för ditt fiske mot MSC fiskestandard 

   den genomsnittliga poängen för ditt fiske med avseende på de tre 
huvudprinciperna 

  förslag till certifieringsresultat 

  uppgifter om eventuella villkor för att förbättra ditt fiske. 

Certifieringsföretaget ger ditt fiske tid på sig att kommentera rapporten och 
upprätta en åtgärdsplan som visar hur ditt fiske kommer att åtgärda villkoren. 

Samtidigt ordnar certifieringsföretaget oberoende experter (peer reviewers), 
oftast fiskeforskare, som granskar rapporten. Tredjepartsforskare godkänner 
valet av expertgranskare för att säkra att de gör en oberoende granskning av 
certifieringsföretagets rapport. 

3. Input från intressenter

5. Klient- och expertgranskning 

Platsbesöket organiseras av certifieringsföretaget. Under platsbesöket intervjuar 
utvärderingsteamet dig, fiskeförvaltarna och intressenterna och beaktar all 
information och alla frågor. 

Utvärderingsteamet använder sedan all information för att revidera poängen när 
så krävs och poängsätter fisket mot MSC fiskestandard.

4. Besök på plats och poängsättning 

När du och de oberoende expertgranskarna har granskat rapporten publicerar 
certifieringsföretaget rapporten på webbplatsen MSC Track a Fishery. 

Rapporten innehåller ett förslag till beslut om huruvida ditt fiske rekommenderas 
för certifiering.

6. Ytterligare offentlig expertgranskning av rapporten

www.
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Vi rekommenderar att du granskar rapporten och förvissar dig om att du är 
införstådd med eventuella ändringar som har gjorts sedan Announcement 
Comment Draft Report. 

Intressenter som varit engagerade vid tillkännagivandet eller vid platsbesöket har 
30 dagar på sig att yttra sig över rapporten. 

Har ditt fiske inte rekommenderats för certifiering, bör utvärderingsprocessen ha 
bidragit till bättre förståelse för ditt fiske. När du har åtgärdat de faktorer som 
hindrade ditt fiske från att bli certifierat, kan du ansöka om en ny utvärdering, 
när som helst.

Den slutgiltiga rapporten publiceras på webbplatsen MSC Track a Fishery och 
innefattar utvärderingsteamets slutgiltiga beslut om i fall ditt fiske ska certifieras. 
Den utfärdas när utvärderingsteamet har prövat all information om kommit fram 
under utvärderingen och därefter reviderat rapporten.

7. Slutgiltig rapport och beslut

Om beslutet var att ditt fiske ska certifieras och inga invändningar har gjorts, 
är din certifiering slutförd. Certifieringen gäller i max fem år med förbehåll för 
kontrollrevisioner. Certifieringsföretaget utfärdar och publicerar en offentlig 
certifieringsrapport på webbplatsen MSC Track a Fishery, med en redogörelse för 
utvärderingsprocessen och eventuella förbättringsåtgärder som ditt fiske behöver 
genomföra (även kallade villkor). Därefter utfärdar certifieringsföretaget certifieringen. 
Om dina klienter blir certifierade mot MSC spårbarhetsstandard, har produkter från 
ditt MSC-certifierade fiske rätt att ha MSC-märket på förpackningar eller menyer.

8. Offentlig certifieringsrapport och certifiering 

6. Ytterligare offentlig expertgranskning av rapporten

Om ditt fiske får mellan 60 och 79 poäng för något av kriterierna måste du 
göra förbättringar för att säkra att ditt fiske får 80 poäng för det relevanta 
kriteriet inom fem år. 
 

Det är viktigt att ta fram en handlingsplan för: 

 de förbättringarna som krävs för ditt fiske 

  hur de ska åtgärdas 

  vem som ska åtgärda dem 

  när de ska åtgärdas 

  hur åtgärden förväntas förbättra utvärderingsenhetens resultat 

   hur framsteg vad gäller uppfyllandet av villkoren ska redovisas för 
utvärderingsteamet.

Handlingsplan för förbättringar
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De årliga kontrollrevisionerna kan innefatta revision på plats eller utanför anläggningen, eller en 
granskning av information. Revisionerna kan ske upp till sex månader före eller efter årsdagen 
av din certifiering. Intressenter bjuds in att komma med information till utvärderingsteamet och 
en årlig kontrollrapport upprättas. Om utvärderingsteamet anser att det finns behov av en 
revision under mellantiden kan en sådan genomföras. 

En förnyad utvärdering bör inledas innan den fjärde årsdagen för det gällande certifikatet, så 
att den nya certifieringen kan fortsätta från och med att det gällande certifikatet löper ut efter 
fem år. 

Det finns två typer av förnyad utvärdering. 

Full utvärdering: Kräver att alla stegen som innefattas i en första full utvärdering genomförs. 

Förenklad utvärdering: Om det inte finns några villkor kvar när den tredje revisionen har 
genomförts, alla frågor från behöriga intressenter har åtgärdats och det fiske som ska 
utvärderas på nytt omfattas av den tidigare certifieringen.

Förnyad utvärdering 

Om intressenter anser att ett certifieringsföretag har begått fel i förfarandet, poängsättningen 
eller vad gäller villkoren som ställts, kan de opponera sig under en period om 15 arbetsdagar 
efter att den slutgiltiga rapporten publicerats. På det sättet kan eventuella tvister angående 
utvärderingen av fisket lösas av en oberoende domare. Efter lämpliga konsultationer beslutar 
domaren om invändningen ska bifallas.

MSC-certifieringen gäller i upp till fem år. Under den tiden måste ditt fiske kanske genomföra 
erforderliga förbättringar och genomgå regelbundna kontrollrevisioner.

Certifieringsföretaget granskar ditt fiskes utveckling och statusen på eventuellt genomförda 
förbättringar, under årliga kontrollrevisioner.

Invändningsförfarande

Upprätthålla MSC-certifieringen 

Kontrollrevisioner
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Detta en är praktisk checklista som hjälper dig hålla koll på de olika stegen 
i utvärderingsprocessen för MSC fiskestandard.

Checklista för utvärdering

Bekanta dig med MSC fiskestandard 

   Sätt dig in i MSC prestationsmått och utvärderingssystem 

  Ladda ner dokument om fiskecertifiering från MSC webbplats för att se de fullständiga 
uppgifterna om fiskestandarden och certifieringsprocessen. 

Förbered dig för utvärderingen 

  Välj certifieringsföretag 

  Teckna kontrakt med certifieringsföretaget 

  Fatta beslut angående den föreslagna certifieringsenheten med certifieringsföretaget 

  Ta fram den information som ditt certifieringsföretag behöver. Se checklista för klientdokument 

  Ta kontakt med intressenter som är engagerade i ditt fiske 

  Undersök finansieringskällor 

  Tänk på certifiering av leveranskedjan

Förhandsutvärdering (frivillig) 

  Gör en förhandsutvärdering för att ta reda på om ditt fiske är redo för en full utvärdering. 

  Om ditt fiske inte rekommenderas att fortsätta med en full utvärdering, kan du ta reda på 
mer om förbättringsåtgärder för fisket samt vilka verktyg och konsulter som kan hjälp dig 
uppnå MSC-standard.

Organisera full utvärdering 

  Utvärderingsteamet genomför den första poängsättningen och upprättar en s.k. 
Announcement Comment Draft Report 

  Granska certifieringsföretagets rapport 

  Bestäm om du ska gå vidare till tillkännagivande 

  Kommunicera utvärderingen till dina intressenter och engagerade partners 

  Delta vid platsbesöket 

  Utveckla en handlingsplan 

  Håll kontakt med ditt certifieringsföretag under hela utvärderingen 

  Fira och marknadsför att ditt fiske blivit MSC-certifierat!
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Vilken information använder ett certifieringsföretag 
för att utvärdera ditt fiske mot MSC fiskestandard? 
Rapporter med beståndsuppskattningar från vetenskapliga organ som regionala vetenskapliga 
organ som, t.ex. ICES (regional nivå), SLU (Sverige), DTU Aqua (Danmark) eller lokala källor med 
information om:

  Målarter (arter som ska utvärderas av MSC) 

  Andra arter som behålls som fångst

  Arter som fångas men kastas tillbaka

De senaste vetenskapliga rekommendationerna, undersökningar eller forskningspublikationer 
om biologi eller ekologi för: 

  Målarter (de arter som ska utvärderas av MSC) 

  Andra arter som behålls som fångst 

  Arter som fångas men kastas tillbaka 

  Utrotningshotade, hotade eller skyddade (ETP) arter 

  Habitat 

  Ekosystem

Loggbok eller fångstdata: 

  Målarter (de arter som ska utvärderas av MSC) 

  Andra arter som behålls som fångst 

  Arter som fångas men kastas tillbaka 

  Utrotningshotade, hotade eller skyddade (ETP) arter

Information om båtar/fiskare som fiskar på beståndet:

  Beskrivning av hur klientgruppen eller fisket som utvärderas opererar 

  Beskrivning av fiskeredskap som används av klientgruppen eller fisket som utvärderas 

  Tillgängliga fångst- eller fiskeansträngningsdata från klientgruppen eller fisket som 
utvärderas 

  Beskrivning av hur alla båtar eller fiskare som fiskar på beståndet opererar 

  Beskrivning av fiskeredskap som används av alla båtar eller fiskare som fiskar på beståndet 

  Fördelningen av fångst mellan alla båtar eller fiskare som fiskar på beståndet inklusive 
klientgruppen
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Överlappande MSC-utvärderingar:

  MSC utvärderingsrapporter för annat fiske i samma bestånd 

Rapporter, kartor och andra dokument: 

  Lokala, nationella och internationella bestämmelser och lagar (kvoter, fredningstider, 
fredade områden, tekniska åtgärder etc.) 

  Uppförandekoder eller andra licensvillkor 

  Observatörsrapporter och videoövervakning 

  Kartor eller rapporter från VMS-system eller AIS-system 

  Förvaltningsplaner, policydokument eller information som påverkar fisket på nationell 
eller regional nivå. 

  Granskning av förvaltningen och interna revisioner 

  Lista över skydda marina arter i jurisdiktionen 

  Habitatkartor 

  Inspektionsrapporter och uppgifter om överträdelser eller brott 

Spårbarhet 

  Information om fiskets spårbarhet, för att säkra att produkten är behörig att tas in i den 
certifierade leveranskedjan.

ladda ner hela checklistan på:
www.msc.org/docs/client-document-checklist

www.msc.org/docs/client-document-checklist
www.msc.org/docs/client-document-checklist


Utvärdering av bestånd
  Det finns ett hållbart bestånd av fiskets huvudfångst eller populationen är under återuppbyggnad. 

Fångststrategi 
  Det finns en fångststrategi som beaktar försiktighetsansatsen och inget hajfensfiske. 
  Det finns regler för fångstkontroll, så att om populationen minskar under hållbara nivåer, kommer fisket att minska sin fångst. 
  Det finns tillförlitlig information och huvudfångsten övervakas regelbundet.
  Det finns en robust utvärdering av populationen i huvudfångsten. 

Fångas något mer och är det hållbart? 
  Det finns hållbara populationer av andra arter som fångas regelbundet.
  Det finns en förvaltningsstrategi och ett sätt att reducera oönskad död bland dessa arter. 
  Det finns tillförlitlig information om dessa arter. 

Fångas något annat? Fångas fåglar, reptiler, amfibier eller däggdjur? 
  Det finns inget hot mot dessa arters populationer. 
  Det finns en förvaltningsstrategi och ett sätt att reducera oönskad död bland dessa arter. 
  Det finns tillförlitlig information om riskerna för dessa arter. 

Påverkan på utrotningshotade, hotade eller skyddade (ETP) arter 
  Det finns inget hot mot populationerna av utrotningshotade, hotade eller skyddade arter 
  Det finns en förvaltningsstrategi för att minimera effekten på ETP-arter. 
  Det finns tillförlitlig information om riskerna för dessa arter. 

Påverkan på habitat 
  Fisket orsakar ingen allvarlig eller oåterkallelig skada på habitat. 
  Det finns en strategi för att minimera fiskets påverkan på habitat. 
  Det finns information om sårbara habitat och påverkan från fiskeredskap. 

Påverkan på ekosystemet 
  Fisket orsakar ingen allvarlig eller oåterkallelig skada på ekosystemet. 
  Det finns en strategi för att skydda ekosystemen
  Det finns tillförlitlig information om ekosystemens funktion och påverkan 

Styrning och politik
  Det finns gällande rättsliga eller hävdvunna regler som stöder uppnåendet av Princip 1 (P1), Princip 2 (P2) 

och erkänner rättigheterna för människor som är beroende av fiske för mat eller försörjning. 
  Det finns en effektiv samrådsprocess med intressenter. 
  Det finns långsiktiga målsättningar som är förenliga med fiskestandarden. 

Specifika förvaltningssystem för fiske 
  Det finns tydliga målsättningar för att uppnå P1 och P2. 
  Det finns effektiva processer för beslutsfattande. 
  Det finns system för efterlevnad och verkställighet.
  Det finns resultatutvärdering av fiskeförvaltningen. 

Princip 1: Hållbara fiskbestånd

Princip 2: Minimera miljöpåverkan

Princip 3: Fiskeförvaltning

En guide till MSC fiskestandard
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