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OPPFØLGING AV FELLESERKLÆRING MELLOM CERMAQ ASA, FORUM FOR UTVIKLING 

OG MILJØ OG NATURVERNFORBUNDET 

OECDs Kontaktpunkt varslet i sin sluttrapport om klagesaken mot Cermaq ASA datert 10. august 2011 at 

partene ville bli invitert til et oppfølgingsmøte i april 2012. I tråd med sluttrapporten ble partene invitert til å 

rapportere på hvordan de har fulgt opp felleserklæringen i egen organisasjon og gjennom samarbeid med 

hverandre. 

Hver av de tre partene la frem sine synspunkter på hvordan felleserklæringen er fulgt opp og på eventuelle 

samarbeidsmuligheter fremover.  

Naturvernforbundet og ForUM ba om en uavhengig vurdering av om erklæringen er fulgt opp. Cermaq stilte 

seg kritiske til dette, og viste til en rekke resultater og planer presentert i selskapets integrerte 

bærekraftsrapport, som er klassifisert til B+ i henhold til Global Reporting Initiatives rapporteringssystem. 

KPMG har foretatt en revisjon av årsrapporten. Kontaktpunktet understreket at saken er avsluttet, og at det 

ikke ligger i Kontaktpunktets mandat å følge opp avtalen utover det som er varslet i Kontaktpunktets 

slutterklæring eller i avtalen mellom partene.  

Partene ble enige om tre oppfølgingspunkter for videre samarbeid: 

1. Cermaq inviterte Naturvernforbundet til å spesifisere konkrete punkter som det ønsker nærmere 

forklaring på eller diskusjon med Cermaq om. Cermaq og Naturvernforbundet finner ny møtedato for 

å drøfte spørsmål som Naturvernforbundet fremmer overfor Cermaq etter å ha satt seg inn i Cermaqs 

bærekraftsrapport for 2011 og informasjon fra oppfølgingsmøtet opp mot forliket. Basert på dette vil 

Cermaq i et møte gi en presentasjon til Naturvernforbundet knyttet til disse punktene. Cermaq og 

Naturvernforbundet blir enige om dette møtet også skal handle om mulig fremtidig samarbeid om 

råvarer i fôr, eller om det settes av et eget møte til dette. 

 

2. ForUM anbefaler Cermaq å etablere et et rundebordsforum for oppdrettsbransjen og relevante 

sivilsamfunnsorganisasjoner. Forumet bør innhente relevant, nasjonal og internasjonal ekspertise på 



aktuelle problemstillinger og ha som mål å heve det felles kompetansenivået gjennom dialog basert 

på interne og eksterne innspill. ForUM har deltatt i a ”Prosjekt bærekraftige energiinvesteringer”og 

deler gjerne erfaringene fra dette og formidler kontakter til andre aktører fra prosjektet Et annet 

alternativ kan være å bruke regjeringens konsultative organ for samfunnsansvar, Kompakt, som 

utgangspunkt for en konkret due dilligence for oppdrettsnæringen. Menneskerettigheter og UN 

guiding principles skal være et gjennomgangstema for Kompakt i 2012 og oppdrettsnæringen hvor 

Norge er en så sentral aktør ville vært et ypperlig tema. En slik prosess gir Cermaq anledning til å 

diskutere de mange positive tiltakene som er satt i verk og som det vises til i årsrapporten 2011. 

3. Kontaktpunktet inviterer partene til å delta på møte i Chile om OECDs kontaktpunkts rolle i mekling 

mellom næringsliv og sivilsamfunn, primært for OECDs kontaktpunkt i Latin-Amerika, dernest for 

myndigheter, næringsliv, sivilt samfunn og fagbevegelse, tentativt 16. november 2012. Møtet skal 

være i regi av det chilenske Kontaktpunktet og det er foreslått at én av to seminardager settes av til å 

belyse Cermaq-saken. Kontaktpunktet foreslår to hovedtemaer knyttet til Cermaq-saken;  i) mekling 

som prosess -  at Cermaq, Naturvernforbundet og evt ForUM legger frem hvordan de opplevde 

prosessen i Kontaktpunktet, hvilke faktorer som førte til at de valgte samarbeidslinjen og hva det 

norske og andre kontaktpunkt kan lære av prosessen, (ii) drøfting av avtalen som ble inngått, hva 

betyr den for selskapet, hvordan den følges den opp – med særlig vekt på Chile – og hvilke 

utfordringer selskapet – og kanskje bransjen -  har i oppfølgingen.  

OECDs Kontaktpunkt vil fremheve at det er svært positivt at partene fortsetter dialogen seg i mellom både 

generelt om bærekraftig oppdrett og konkret i enkeltsaker der det er relevant.  

Alle parter har merket stor interesse for saken, både i Norge og utlandet. Kontaktpunktet oppfordrer også 

partene til å bruke anledningen til å synliggjøre hvorfor de valgte samarbeidslinjen i prosessen i det norske 

Kontaktpunktet og hvorfor mekling førte frem til en avtale, samt ha en åpen dialog om forbedringspunkter for 

både det norske og andre Kontaktpunkt.  


