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Um Bakkafrost
BAKKAFROST: Stovnað í 1968.
Staðseting: Høvuðssæti í Føroyum: Glyvrar
Framleiðsla og beinleiðis søla til fyritøkur: laksur, pakkitilfar, biogass, fiskamjøl, lýsi og fóður
Longstu samfeldu virðisketuna í vinnuni: Dótturfeløg (100% ognarlutur): Havsbrún, Fuglafjørður (framleiðsla av mjøli, lýsi og fóðri); The Scottish Salmon
Company, Skotland (skotskur laksaframleiðari, víðarigóðsking og søla); Bakkafrost UK, Grimsby (laksainnflutningur og søla); Bakkafrost USA, New Jersey
(innflutningur av sjógæti, framleiðsla og søla); FÖRKA, Tórshavn (biogassverk)
Skrásett: Á keypsskálanum í Oslo (Oslo Børs) við eyðmerkingini BAKKA
Starvsfólk: 1.781 tilsamans í øllum samtakinum, 1093 (svarar til 940 fulltíðarstørv) í Bakkafrost Føroyum og USA, og 688 starvsfólk í Skotlandi
Marknaðarsøla: Vesturevropa (67%), Norður Amerika (18%), Asia (8%), Eysturevropa (5%), onnur (2%)

Týðandi

• Vit fíggja okkara virksemi við eini samanseting av tøkum peningi, skuld og eginpeningi

tilfeingi

• Vit líta á serkunnleikan og førleikarnar hjá okkara starvsfólki, sum arbeiða eftir okkara virðum fyri at menna og vaksa um virksemið
• Vit eru bundin at natúrligum tilfeingi fyri at framleiða laks í heimsflokki
• Vit tryggja, at vit hava mest framkomna framleiðsluútbúnað og tænastuskip fyri at betra virkisføri
• Vit hava uppbygt eitt gott umdømi fyri hágóðskulaks og fóður fyri at menna okkara vaksandi marknaðarpart
• Vit hava bundið okkum til at knýta sambond við okkara áhugapartar fyri at tryggja gjøgnumskygni og greiða fatan av okkara felags virðum

Fishmeal, oil and feed

Breeding

Smolt

Biogas

ALIFÓÐUR

LÍVFISKUR

SMOLTSTØÐIR

BIOGASS

700 tons av
fóðri um dagin

Frá 2023 verður
meginparturin
av okkara
rognum úr
okkara egnu
stovnum

20 mió. 500g
smolt og 11 mió.
250g smolt um
árið í 2023

90-100.000
tons av
burturkasti
umgjørd um árið

Sea water

Processing

Sales/Marketing

Virðisketan

FISKAMJØL

LÝSI

Framleiðsla
450 tons av
fiskamjøli um
dagin

Serstøða
hjá
Bakkafrost

Virðisskapan

300 tons av lýsi
um dagin

Høgt føðsluinnihald við at brúka staðbundnar marinar
keldur, uttan viðgerð við hormonum, onki ethoxyquin, egnar
uppskriftir og burðardygt tilfeingi

Økt fokus á lívfrøðiliga trygd

ALING

65 alibrúk í
nýtslu á 29
økjum

Natúrligt aliumhvørvi, munadyggar
ringrásloysnir, onki brúk av
vakstrarhormonum

• Vit skapa virðir til okkara partaeigarar, til Føroyar og Skotland við skattum og beinleiðis og óbeinleiðis starvsmøguleikum
• Vit nøkta vaksandi eftirspurningin eftir proteinum við heilsugóðum og munadygt framleiddum laksavørum
• Vit miða ímóti at geva okkara íkast til betri undirstøðukervi í umráðum har vit hava okkara virksemi
• Vit virka saman við havbúnaðarvinnuni til at fremja ábyrgdarfullar og burðardyggar siðvenjur
(Sí fíggjarligu úrslitini hjá samtakinum í Ársfrásøgnini á www.bakkafrost.com)

FSV

KRYVJING

VIRÐISØKING

6 tænastuskip til
aling (íroknað 4
før til livandi fisk)
og 74 smærri
alibátar

85.700 tons av
laksi tikin í 2020

180.000 tons
kruvt um árið
og 40.000 tons
av virðisøktum
vørum um árið

Stutt flutningstíð hjá laksi orsakað av
stuttari fjarstøðu

PAKKING

Kassar til
70.000 tons av
laksi um árið

Munadyggir framleiðslumøguleikar og
vørumenning

SØLA

4,651 mia. kr. í
nettosølu til yvir
30 lond

Góða
marknaðar
atgongd
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Okkara virksemi

FØROYAR
Høvuðssæti, Søla
Fiskamjøl, Lýsi & Fóður
Lívfiskur, Smoltstøðir & Aling
Kryvjing & Virðisøking
FSV, Pakking & Biogass

SKOTLAND
Fyrisiting, Søla

ENGLAND

Lívfiskur, Smoltstøðir & Aling

Søla

Kryvjing & Virðisøking

USA
Søla
Virðisøking

YVIRLIT
BAKKAFROST
Laksur, pakkitilfar, fiskamjøl, lýsi og fóðurframleiðari

FISKAMJØL

LÍVFISKUR

KRYVJING

FSV

LÝSI

SMOLTSTØÐIR

VIRÐISØKING

PAKKING

FÓÐUR

ALING

SØLA

BIOGASS

Staðseting: Føroyar
Høvuðssæti: Glyvrar, Eysturoy
Framleiðsla og beinleiðis søla til fyritøkur: laksur, pakkitilfar, biogass, fiskamjøl, lýsi og fóður
Longstu samfeldu virðisketuna í vinnuni
Skrásett: Á keypsskálanum í Oslo (Oslo Børs) við eyðmerkingini BAKKA
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FØROYAR

SKOTLAND

HAVSBRÚN

BAKKAFROST
HØVUÐSSÆTI

Aliøkir, har einki
virksemi var í 2020,
eru ikki við á
kortinum

Føroyar

Skotland
Ávegis

EDINBURG
FYRISITING
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Ferð okkara í burðardygd
2018

2003

2010

2013

2015

2017

Føroyska
veterinerskipanin
varð sett í verk og
minkaði um fellið

Vit vóru fyrsta
fóðurvirki, ið fekk
GLOBALG.A.P.
góðkenning

Bakkafrost var ein
av stovnarunum
av Global Salmon
Initiative

Bakkafrost var
fyrsta føroyska
fyritøkan, ið fekk
ASC Chain of
Custody góðkenning

Mjøl- og lýsideildin
fekk MSC Chain of
Custody góðkenning

Náddu, aftaná 7 ára tilgongd,
málinum um at øll alibrúk hjá
Bakkafrost í Føroyum skulu verða
góðkend eftir ASC standardinum fyri
ábyrgdarfulla aling

The Scottish Salmon Company var
fyrsti laksa framleiðari í Evropa, sum
fekk 4. stjørnaða Best Aquaculture
Practices (BAP) góðkenning

2020

2020
Byrjaðu virksemi
á nýggja
biogassverkinum

Søktu um loyvi at
ala á opnum havi

Vit fóru undir at roykja laks á
Glyvrum við burðardyggum viði

2020

Sunt Lív ætlanin fór av
bakkastokki við fyrstu
frásøgnini um burðardygd,
so enn meira ferð varð sett á
framstigini hjá Bakkafrost á
týðandi økjum av burðardygd
við øktum gjøgnumskygni

Vit fráboðaðu keypið av The Scottish
Salmon Company

2019

Vit hátíðarhildu 50 ára
stovningardag og fráboðaðu
ein 10 millióna Sunt Lív
grunn og 3 ára samstarv við
Fróðskaparsetur Føroya til at
stuðla náttúruvísindi

Vit fóru undir bygging av
biogassverki, sum umger
aliburturkast til varandi orku, hita
og biotøð

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Byggja nýggjan, elriknan alibát

Nýtt munadyggari 7000 m3
hybrid tænastuskip.

Miðalstøddin á smolti í
Føroyum 500g.

Triðja stóra
smoltstøðin í
Skotlandi

Miðalstøddin á
smolti í Skotlandi
500g

Útbygging av smoltstøðum í
Føroyum og fyrstu av trimum
ætlaðum størri smoltstøðum
í Skotlandi fyri at stuðla
strategiini fyri lívfrøðiliga trygd

Ein onnur útbygging av
smoltstøð í Føroyum og
næsta stóra smoltstøðin í
Skotlandi

Miðja eftir at minka
CO2 útlátið frá okkara
virksemi í Føroyum við
eini helvt
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Týðandi hendingar í 2020

Oktober
• Bakkafrost lá yvir miðal fyri vinnuna í

August
Juni

• Avtala við „Nám“ um

• Skipaðu fyri

• Byrjaðu framleiðslu av
laksamjøli og -lýsi úr
laksaavskurði

stuðul til menning

ruddingardegi, har

av føroyskum

starvsfólk luttóku

frálærutilfari um

Mars

í rudding av fjøru

burðardyggar

• Kunngjørdu triðju

og framvið landi í

matvøruskipanir fyri

November

Føroyum

børn í fólkaskúlanum

• 100% ASC góðkend í Føroyum

• Avtala undir

• Fyrsta biogassið verður

frásøgnina um

Januar

starvsfólkatrivnaðarkanningini 2020 í Føroyum

burðardygd

skrivað við

framleitt á nýggja

nýggjari smoltstøð á Norðtoftum við

Umhvørvisstovuna

biogassverkinum

framleiðsluorku á 3,5 mió. smolt á 500g

um menning

• Sáttmáli undirskrivaður um bygging av

• Nýggja biogassverkið byrjar at taka ímóti
lívrunnum burturkasti

• Bakkafrost er eitt av einans trimum feløgum, sum blíva
mett sum “lágur váði” hjá íleggjarum í 2020 Coller Fair
Protein Producers Index

• Ógvusligt áarføri í

• Bakkafrost innstillað sum finalistur í flokkunum “Ársins

og bygging av

økinum kring Loch

leiðari í vinnuni” og “Ársins nýskapan í ringrásbúskapi”

elriknum alibáti

Striven førir til stórt felli

hjá “edie Sustainability Leaders Awards 2021”

Apríl

September

Desember

• Gjørdu sáttmála um bygging av einum

• Hildu fram við at stuðla verkætlanir

• Bjóðaðu ókeypis koppseting í

7.000 m3 brunnbáti, við hybridtøkni

fyri at betra vitanina um lívfrøðiliga

fyri at minka um kolevnisútlátið. Báturin

margfeldni á havbotninum á firðum

verður latin fyrra hálvár 2022

kring Føroyar

• Bjóðaðu starvsfólkum í Føroyum

• Meldaðu okkum til ST meginreglur

Covid-19 kanningar aðruhvørja viku

nar um burðardygd í havinum – eitt

• SSC verður fyrsti laksaframleiðarin í

lyfti um verju av havumhvørvinum

Evropa, sum hevur fingið 4-stjørnaða

• Biogassverkið seldi fyrstu KWt av

BAP góðkenning.

burðardyggari elorku
• SSC og samstarvsfelagar vunnu
Community Initiative Award á 2020

Februar

Aquaculture Awards fyri OHLEH

• Ógvuslig ódn rakar
Føroyar og hevði
við sær stórt felli
á alibrúkum hjá
Bakkafrost

Mai
• Avtala undirskrivað um útbygging av smoltstøðini á
Glyvradali. Framleiðsluorka 3,5 mió. smolt á 500g

Juli

átakið, sum er ein tvørvinnuligur

• Bókin um Bakkafrost søguna

felagsskapur, sum leggur dent á at

verður givin út
• Skipaðu fyri skeiði í føroyskum
máli fyri starvsfólk við
útlendskari bakgrund

skapa staðbundnan ringrásbúskap

Føroyum ímóti beinkrími
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Afturlit 2020
Regin Jacobsen
forstjóri (CEO)
í Bakkafrost

2020 hevur verið eitt ár uttan líka. Heimurin er av álvara
broyttur av Covid-19 farsóttini, og hvørki fólk ella lond
eru sloppin undan ávirkan. Eitt vit hava lært hetta árið er
altíð at vænta tað óvæntaða. Ongin kundi ímyndað sær av
bjóðingarnar, sum vit øll hava upplivað í ár. Hóast tað haldi
eg, at vit eisini hava sæð Covid-19 farsóttina fingið tað besta
fram í fólki, har nógv hava tikið eitt eyka tak fyri sínar starvs
felagar og samfelagið. Bæði í Føroyum og Skotlandi eru nógv
bygdasamfeløg, og fólk búgva í stóran mun í somu økjum, sum
vit hava okkara virksemi.
Smidleiki og tillagingarevni hava verið avgerandi, bæði í sam
bandi við uttanhýsis avbjóðingar, og eisini í sambandi við
broytingar, sum vit hava framt, meðan vit hava lagt føroyska
og skotska virksemið saman. Fyri meg hevur tað verið gev

Regin Jacobsen. Forstjóri (CEO)

andi at síggja, hvussu fólk hava tikið hesa broyting og okkara
ætlanir til sín. Týdningurin av smidleika og at kunna tillaga

Í 2020 hava vit havt eina greiða ætlan um at styrkja og

at tryggja støðuga veiting av tøkubúnum laksi við hægstu

virksemið, stendur eftir sum ein av týdningarmestu lærdóm

einfalda okkara virksemi fyri at stimbra langtíðarvøkstri. Ein

góðsku.

unum í 2020. Meðan matstovutænastuvinnan var sera meint

falding í týdninginum at sameina tvær framtakshugaðar fyri

rakt, vaks eftirspurningurin í smásølugeiranum. Hóast avbjóð

tøkur og at fáa sum mest burturúr samvirkan og at saman

Seint í februar høvdu vit ein tilburð orsakað av veðri, tá

andi laksamarknaðin í 2020, hava vit verið før fyri at veita

flætta okkara mannagongdir. Styrkjast ígjøgnum strategisku

Føroyar blivu raktar av harðari ódn, sum vardi í fleiri dagar.

støðugar nøgdir av hágóðskulaksi til kundar okkara við at

íløguætlan okkara, sum umfatar munandi íløgur í okkara

Hetta er ikki óvanligt í Føroyum, og Bakkafrost er væl

hava áhaldandi virksemi.

smoltstøðir í Skotlandi, og at deila bestu arbeiðshættir fyri

fyrireikað við góðari aliútgerð. Kortini var hendan ódnin óvan
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liga hørð, gjørdi stóran skaða og førdi við sær felli. Eisini í

Vit fegnast um, at íverksetanin av stór smolt strategiini í

Skotlandi upplivdu vit tilburðir orsakað av veðrinum, sum t.d.

Før
oyum gongur betur enn væntað. At framleiða størri há

nógv áarføri í august, sum førdi til lívfrøðiligar avbjóðingar

góðskusmolt fer at hava við sær styttri framleiðslutíðarskeið

og orsakaði økt felli í Loch Striven. Hesar óvanligu hendingar

í sjónum og fer at síggjast aftur í betri undankomu og vøkstri

forðaðu okkum í at røkka máli okkara um at minka fellið til 6%,

á firðunum.

sum verður eitt týðandi øki, ið vit fara at leggja dent á í 2021.
Vit fegnast um at framleggja hesa frágreiðingina, sum á fyrsta
Vit hava gjørt munandi framstig í at røkka visión okkara, sum

sinni eisini umfatar okkara virksemi í Skotlandi, og síggja fram

er at skapa møguleika fyri einum sunnum, heilsugóðum lívi fyri

til at víðka hana framyvir. Ein av okkara høvuðsraðfestingum

milliónir av fólki við at fáa til vega heilsugóðan og føðsluríkan

í 2021 verður at halda fram at sameina virksemið og at deila

laks. Í apríl bleiv The Scottish Salmon Company fyrsti laksaalari

bestu mannagongdir fyri at møta felags avbjóðingum. Hetta

í Evropa, ið vann 4-stjørnaða Best Aquaculture Practices (BAP)

umfatar at betra fiskaheilsu og vælferð, og at minka mest

góðkenning. Í november, aftaná 7 ára tilgongd, rukku vit máli

møguligt um umhvørvisligu ávirkanina.

num um at øll alibrúk hjá Bakkafrost í Føroyum skuldu vera
góðkend sambært ASC góðkenningina fyri ábyrgdarfulla ali

Í virkseminum fara vit eftir at reka ábyrgdarfullan vøkstur í

vinnu. Ein onnur týðandi hending í august var byrjanin av

allari fyritøkuni, so hvørt sum marknaðirnir kring heimin koma

virksemi okkara í FÖRKA, okkara virðislønta biogassverki,

fyri seg aftur. Framyvir verður denturin á burðardygd enn

sum styrkir okkara tilsøgn um ringrásstrategiir. Í desember

størri, og sum ein virðisgrundað fyritøka verður burðardygd

fór FÖRKA undir framleiðslu av grønari orku burturúr lívfrøði

áhaldandi í miðdeplinum av øllum okkara virksemi.

ligum burturkasti frá smoltstøðini hjá Bakkafrost á Strond.
Hetta er eitt týðandi stig ímóti okkara máli at gagnnýta alt

Vit hava gjørt okkara frásøgn um burðardygd í samsvari við

burt
urkast frá laksaframleiðslu, og er eitt gott dømi um at

The International Global Reporting Initiative standardin fyri

sameina ringrásbúskap við okkara íløgur og vakstrarætlanir.

alt Bakkafrost samtakið, og vit halda, at hetta er ein frymil

Harafturat fegnaðust vit um at teljast ímillum tríggjar teir

til størri gjøgnumskygni, sum vísir framstigini ímóti okkara

bestu framleiðararnar og eitt av einans trimum feløgum, sum

visión og betrar okkara frásagnir.

blivu mett sum “lágur váði” hjá íleggjarum í Coller Fair Protein
Producers Index 2020, sum styrkimetir burðardygd hjá størstu

Eg vóni, at tær dámar at lesa frásøgnina, og hevur tú okkurt

proteinframleiðarunum í heiminum.

íkast, ert tú vælkomin at senda tað til mín á reja@bakkafrost.
com.

Vit gjørdu framstig í 2020 við okkara virksemi á sjónum og
gjørdu avtalu um ein nýggjan 7.000 m3 stóran brunnbát, sum
er útgjørdur við hybrid tøkni fyri at minka um kolevnisútlátið.
Í 2021 fáa vit ein nýggjan elriknan alibát uttan kolevnisútlát,
sum møguliga fer at leggja støðið fyri okkara framtíðar flota av
alibátum. Í 2020 gjørdu vit eina ætlan um at útskifta allar nótir
á okkara skotsku alibrúkum. Nýggju sterkaru nótirnar fara at
forða rovdjórum, t.d. kópum, at gera hol í nótirnar. Hetta fer at
minka fellið og gera, at fiskur ikki sleppur.
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Sunt Lív ætlanin hjá Bakkafrost
Okkara missión er at framleiða heilsugóðan laks í heimsflokki. Vit eru sannførd um, at við at gera íløgur í heilsuna hjá okkara vinnu, okkara fólki, okkara laksi, umhvørvinum og samfeløgunum,
har vit virka, fara vit at gera tað møguligt hjá milliónum av fólkum kring heimin at liva sunt. Ein samandráttur av Sunt Lív ætlanini sæst her niðanfyri.

Sunn vinna
STRATEGISK
RAÐFESTING

Sunnur laksur

Sunt umhvørvi

Sunn samfeløg

At vaksa effektivt og
ábyrgdarfult

At vera ein arbeiðsgevari, ið verður
tikin framum

At vera betri enn leiðandi standardar

At minka mest møguligt um okkara umhvørvisárin

At skapa felags virðir

• Eingi dømi um frávik

• Endurnýggja starvsfólkastrategiina
• Íverkseta trivnaðarkanning fyri
starvsfólk
• Hava ongar deyðatilburðir

• Varðveita høga omega-3 støðið
• Varðveita høgt kundanøgdsemi við góðskuna
á framleiddu vørunum
• Minka fellið á sjónum til 6%
• Hava ASC góðkenning á øllum aliøkjum (Við
ársendan 2020 GSI mál)
• Menna og íverkseta viðgerðir uttan heilivág
enn meira við stórum denti á fiskavælferð

• Menna fóðringina enn meira
• Halda fram at minka um koparviðgjørdar nótir
• Iverkseta burðardygga starvsætlan fyri fóður

• Settu á stovn nýggjan Sunt Lív grunn
• Íverkseta ætlan fyri samband við
áhugapartar
• Íverkseta nýggja íløguætlan fyri
staðbundin samfelagsøkir

Sí síðu 54 fyri nærri kunning

Sí síðu 68 fyri nærri kunning

• Kundaframatal 9 av 10
møguligum ella hægri

2020 AVRIK Í
MUN TIL 2020
TILSAGNIR

Sunn fólk

• Íløga í nýtt biogassverk

• Eingir fiskar skulu sleppa úr ringunum

2023 MÁL

SDG MÁL

Sí síðu 22 fyri nærri kunning

Sí síðu 28 fyri nærri kunning

Sí síðu 40 fyri nærri kunning

• Eingi dømi um frávik
• Eggja kundum at dálka minni
• Varðveita høgt
kundaframatal og
kundanøgdsemi grundað á
góð úrslit
• Dagføra mannagongd fyri
innkeyp og atferð fyri
veitarar
• Ávirka betringar í
mannagongdum innan
havbúnað
• Leingja ISO9001
góðkenningina
• Leggja dent á at framleiða
laks úr okkara egna stovni

• Bestu úrslit frá trivnaðarkanningum
í aligeiranum
• Íverkseta innanhýsis átak fyri
burðardyggari atferð
• Varðveita kynsjavnváð í leiðandi
størvum
• Minka fráveruna við 10%
• Blíva góðkend eftir ISO45001
standardinum
• Minka LTA til onki
• Hava ongar deyðatilburðir

•
•
•
•

Økja støddina á smolti 500g
Varðveita høga omega-3 støðið
Viðgera uttan heilivág
Økja talið av laksi, ið kemur undan upp á
94% ella hægri
• Økja granskingina fyri at fáa best møguliga
fiskavælferð og vørugóðsku
• Framhaldandi verða í fremstu røð í vinnuni
fyri at betra djóravælferðina
• Varðveita ASC góðkenning, BAP góðkenning
ella líkjandi fyri allan laks hjá Bakkafrost

• Minka vav 1 og 2 CO2 spor frá føroyskum virksemi
við 50% áðrenn 2030
• Halda fram at granska í burðardyggum tilfeingi til
fóðrið Kanna nýggjar marinar keldur til fiskamjøl
• Betra fóður strategiina enn meira fyri at varðveita
vinnuleiðandi FCR
• Fáa ISO14001 umhvørvisstandard góðkenning
• Eingin fiskur skal sleppa
• Málbart minka umhvørvis ávirkanina frá pakking
Kanna møguleikar fyri øðrum burturkasti til
biogassverkið
• Hava omanfyri 97% vatnendurnýtslu á smoltstøðum

• At læra týðandi áhugapartar á virknan
hátt um fyrimunir við laksaaling
• Økja samstarvið við týðandi
áhugapartar, fyri at fremja Sunt Lív
ætlanina
• Økja gjøgnumskygnið um skapan av
staðbundnum virðum
• Halda fram við 10 mió kr. íløguni í
Sunt Lív grunnin í trý ár í Føroyum
• Halda fram við Community Fund í
Skotlandi

• SDG 2 Eingin hungur
• SDG 7 Rein orka fyri
hóskandi kostnað
• SDG 8 Sømiligt arbeiði og
búskaparvøkstur
• SDG 9 Vinna, nýskapan og
undirstøðukervi

• SDG 5 Javnstøða millum kyn
• SDG 8 Sømiligt arbeiði og
búskaparvøkstur

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• SDG 8 Sømiligt arbeiði og
búskaparvøkstur
• SDG 17 Samstarv um heimsmálini

SDG 2 Eingin hungur
SDG 6 Reint vatn og reinføri
SDG 14 Lív í havi
SDG 17 Samstarv um um heimsmálini

SDG 6 Reint vatn og reinføri
SDG 7 Burðardygg orka
SDG 9 Vinna, nýskapan og undirstøðukervi
SDG 12 Ábyrgdarfult nýtsla og framleiðsla
SDG 13 Veðurlagsátøk
SDG 14 Lív í havi
SDG 15 Lív á landi

12

STMÁLINI FYRI BURÐARDYGGARI MENNING

SUNT LÍV 2020

HEIMSMÁLINI MÁL FYRI BURÐARDYGGARI MENNING

Bakkafrost og STmálini fyri burðardyggari menning

HEIMSMÁLINI

MÁL FYRI BURÐARDYGGARI MENNING
EINKI
FÁTÆKADØMI

EINGIN
HUNGUR

GÓÐ HEILSA
OG VÆLFERÐ

DYGDARGÓÐ
ÚTBÚGVING

JAVNSTØÐA
MILLUM KYN

REINT VATN
OG REINFØRI

BURÐARDYGG
ORKA

SØMILIGT ARBEIÐI
OG BÚSKAPARVØKSTUR

BURÐARDYGGIR
BÝIR OG BÝLINGAR

ÁBYRGDARFULL
NÝTSLA OG
FRAMLEIÐSLA

VINNA, NÝSKAPAN
OG UNDIRSTØÐUKERVI

Bakkafrost og STmálini fyri burðardyggari menning
ST setti á skrá 17 heimsmál fyri samfelags, umhvørvis- og bú
skaparframgongd ímillum 2015 og 2030. Málini hava til enda
máls at viðgera størstu avbjóðingar og møguleikar dagsins sam
feløg standa yvir fyri í dag.
Á Bakkafrost síggja vit málini sum umboðandi væntanir til altjóða
spurningar hjá stórum parti av okkara áhugapørtum, og vit hava
brúkt tey sum týðandi part av grundarlagnum fyri metingina
fyri okkara Sunt Lív ætlan fyri 2023. Undir okkara strategisku
ætlanartilgongd vístu vit til partar av Future-Fit Benchmark, sum
er sniðgivin til at gera SDG málini til veruleika.
Vit hava gjørt eina skráseting av SDG málum í mun til okkara
virksemi fyri at síggja, hvat er mest viðkomandi fyri okkum. Vit
hava skilt ímillum økir, har tað er møguleiki fyri størri og minni
ávirkan og økir, har vit hava skyldu til at minka um møguliga
neiliga ávirkan.

Møguleiki fyri avmarkaðari jaligari ávirkan

Ábyrgd fyri at linna møguliga neiliga ávirkan
VEÐURLAGSÁTØK

MINNI
ÓJAVNI

LÍV Í
HAVI

LÍV Á
LANDI

FRIÐUR, RÆTTVÍSI
OG STERKIR
STOVNAR

SAMSTARV UM
HEIMSMÁLINI

SDG 5 Javnstøða millum kyn
Fáa í lag javnstøðu millum kynini og máttmenna allar
kvinnur og gentur.

SDG 6 Reint vatn og reinføri
reinføri Tryggja, at vatn og reinførisviðurskifti eru í lagi
og umsitin á burðardyggan hátt.

Vit geva okkara íkast til mál 5.5 við at tryggja javnbjóðis
møguleikar fyri leiðslu á øllum stigum, har avgerðir
verða tiknar í fyritøkuni.

Vit geva okkara íkast til mál 6.3 við at avmarka árinið av
okkara virksemi á umhvørvið á firðum og vøtnum; 6.4
við at økja virkisførið av vatni; og 6.6 við at avmarka
framtíðar dálking frá landbúnaði við flótandi biotøðum,
sum verða framleidd á okkara biogassverki.

SSDG 7 Burðardygg orka
Tryggja, at øll hava ráð til álítandi, burðardygga og
nýmótans orku.

SDG 12 Ábyrgdarfull nýtsla og framleiðsla :
Tryggja burðardygg nýtslu- og framleiðslumynstur.

FØROYA LANDSSTÝRI
landsstyrid.fo

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)
FØROYSK TÝÐING

FØROYA LANDSSTÝRI
landsstyrid.fo

Vit geva okkara íkast til mál 7.2 við at økja partin av
varandi orku í føroysku samansetingini av orku frá
okkara biogassverki; og 7.3 við at økja virkisførið í
okkara virksemi.

Vit geva okkara íkast til mál 12.3 við betri fóðurstýring;
geva íkast til 12.2 við at fáa sum mest burtur úr
natúrligum tilfeingi, sum verður nýtt í okkara fóðri; 12.5
við at fremja endurnýtslu á ymsum økjum í virðisketuni;
og 12.6 við at økja gjøgnumskygnið um okkara avrik
innan burðardygd.

SDG 9 Vinna, nýskapan og undirstøðukervi
Byggja sterk undirstøðukervi, virka fyri umfevnandi
burðardyggari vinnumenning og eggja til nýhugsan.

SDG 13 Veðurlagsátøk
Seta bráneyðug átøk í verk at basa
veðurlagsbroytingum og árinunum av teimum.

Vit geva okkara íkast til mál 9.4 við at betra og
nútíðargera ognir í allari virðisketuni fyri at gera tær
burðardyggari og við at geva okkara íkast til nýtt
undirstøðukervi í Føroyum og Skotlandi.

Vit fara at seta veðurlagsátøk í verk í okkara fyritøku
og virðisketu og gera átøk at minka um útlátið, sum
stavar frá okkara virksemi.

SDG 14 Lív í havi
Varðveita og nýta høvini, sjógvin og sjófeingi á
burðardyggan hátt.

SDG 15 Lív á landi
Verja, endurbøta og virka fyri burðardyggari nýtslu
av jarðvistskipanum, á burðardyggan hátt røkja skóg,
berjast ímóti oyðimarkarmyndan, steðga og venda
landtýningum og lívmargfeldismissi.

Niðanfyri sært tú, hvussu vit hava mett um okkara íkast til málini.

Møguleiki fyri stórari jaligari ávirkan
EINGIN
HUNGUR

SDG 2 Eingin hungur
Gera enda á hungri, tryggja, at matur er tøkur, bøta um
føðsludygd og virka fyri burðardyggum landbúnaði.
Vit geva okkara íkast til mál 2.4 við at útvega eina
munadygga og heilsugóða keldu av proteinum og
alneyðugum feittsýrum til at føða eitt vaksandi fólkatal.

SDG 8 Sømiligt arbeiði og búskaparvøkstur
Virka fyri umfevnandi og burðardyggum búskapar
vøkstri, starvi og sømiligum arbeiði fyri øll.
Vit geva okkara íkast til mál 8.1 gjøgnum okkara stóra
íkast til føroyska búskapin; 8.5 við at skapa fulltíðar og
virkin størv við javnsettum møguleikum í Føroyum og
Skotlandi; 8.7 gjøgnum strongu standardarnar, sum eru
lýstir í samband við atburð og veitan av vørum; og 8.8
við at nýta arbeiðsstandardar gjøgnum alla virðisketuna
(í samsvari við góðkenning frá triðjaparti).

Vit geva okkara íkast til mál 14.4 við at nýta rávøru úr
sjónum, sum er góðkend sum burðardygg; og 14.1 við
at stýra okkara árini á umhvørvið á firðum og vøtnum.

SDG 17 Samlag um málini
Kveikja altjóða samlagið fyri burðardyggari menning.
Vit geva okkara íkast til mál 17.16 gjøgnum samstarv
og samlag við at menna og luta bestu virkisloysnirnar
fyri havbúnað.

Vit geva okkara íkast til mál 15.2 við at brúka
burðardygt pappír og timbur og við einans at keypa
ikki íleguviðgjørd, Pro-Terra góðkend soyaproteinir
til okkara fóður; og 15,5 við at seta tiltøk í verk
fyri at minka um ávirkanina, sum alingin hevur
á havumhvørvið og at økja granskingina hesum
viðvíkjandi.
Vit fara framhaldandi at kunna okkum um tilfar so vit kunnu gera
samanberingar, og har tað er viðkomandi, økja okkara íkast til STmálini
fyri burðardyggari menning.
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Bakkafrost laksur í stuttum
FØÐSLUVIRÐI
OMEGA-3 INNIHALD

OMEGA-3 TIL 6

VITAMIN D

MIÐAL

LUTFALL

MIÐAL

2,6g

1,6

8,12µg

pr 100g

TILRÁÐING 2,5-3g

pr 100g

TILRÁÐING 10µg

PROTEIN INNIHALD

VITAMIN B12 INNIHALD

VITAMIN E INNIHALD

21,0g

MIÐAL

MIÐAL

3,0µg

3,34mg

TILRÁÐING 2µg

TILRÁÐING 9 mg

pr 100g

TILRÁÐING 58-116g

pr 100g

SELEN

JOD

MIÐAL

MIÐAL

0,03 mg

0,004 mg

TILRÁÐING 0,06mg

TILRÁÐING 0,15mg

pr 100g

pr 100g

pr 100g

Bakkafrost tøl útroknað við greining av heilum laksi frá 3-4 kg til 7+ kg.
Tilráðing pr. dag keldur: Nordic Nutrition 2012 og EFSA
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UMHVØRVI OG HEILSA
ASC GÓÐKEND ALIBRÚK

BAP

GÓÐKENDAR SKOÐANIR

100%



100%

Føroyar

Skotland

á Bakkafrost í 2020

UNDANKOMIÐ

SLOPPIÐ

TAL AV FISKALÚS

89,71%

368.998

0,45

Føroyar

Føroyar

Føroyar

88,57%

63.972

0,46

Skotland

Skotland

Skotland

Tal av laksum

Miðal í 12 mánaðir av vaksnum
kvennlúsum - øll aliøkir

VIÐGERÐ VIÐ HEILIVÁGI

FÓÐURFAKTOR LUTFALL

CO2 útlát

0

0

1,08/1

0,6g

Føroyar

Føroyar

Føroyar

NÝTSLA AV ANTIBIOTIKA

0

0,52

Skotland

Skotland

Virksemi á sjónum

Nýtsla hjá Bakkafrost ímóti lús í
2020

1,18/1
Skotland
Bakkafrost laksur
(1,2-1,5kg GSI miðal)

GSI upplýsingar: Global Salmon Initiative www.globalsalmoninitiative.org/en/sustainability-report/

pr. 40g fyri ein vanligan
laksarætt GSI miðaltal
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Týðandi evnir
í burðardygd

SUNT LÍV 2020

Sunn
vinna

Í 2019 gjørdu vit okkara næstu hálvárs kanning av mest

• Almennar reglugerðir og samsvar: Evnið at møta økjandi eftirspurningi gjøgnum skipaðan vøkstur í
samsvari við viðkomandi lógir, reglugerðir og eftir staðbundnum og altjóða standardum.
• Siðfrøðilig atferð: At varðveita góðan handilssið í allari virðisketuni sambært virðunum og meginreglunum
hjá Bakkafrost.
• Kundanøgdsemi: At lurta eftir kundum og nøkta broyttan kundatørv og standardar.
• Nýhugsan: Gera íløgur í nýhugsan og menning, at nøkta skiftandi kundatørv, fáa fyrimunir av møguleikum
og hava førandi standardar í burðardygd.
• Altjóða viðurskifti: At ansa eftir umdøminum og ávirkanini á vørumerki.

týðandi búskaparligu, samfelagsligu og umhvørvisligu váðum
og avbjóðingum og fyri at nágreina møguleikar fyri felagið og
okkara áhugapartar og at byggja á okkara Sunt Lív strategi.

Sunn fólk
Kanningin umfataði ymisk evnir, sum leiðslan metti høvdu
størstan týdning fyri arbeiðspartin, fíggjarpartin og fyri um

• Starvsfólk: Førleiki at draga gávað fólk og serfrøði at sær og varðveita tey, menna starvsfólkaførleikar,
varðveita høgan áhuga hjá starvsfólki gjøgnum arbeiðsgleði og áhuga í virðunum hjá fyritøkuni.
• Heilsa, trygd og trivnaður: Varðveita høgt støði av arbeiðsheilsu og trygd og skapa eina sunna
arbeiðsmentan.
• Mannarættindi: Stuðla og virða verju av øllum altjóða viðurkendum mannarættindum og tryggja, at
brot ikki verða framd á hesi við vilja ella av vansketni. Eisini verður væntað, at handilssambond hjá
Bakkafrost virða hesar meginreglur.

dømið, og eisini varð gjørd ein kanning millum ein bólk um
boðandi áhugapartar uttanífrá.
Vit gjørdu umfatandi samrøður við 19 áhugapartar umboð
andi íleggjarar, kundar, veitarar, kommunal umboð, almennar
eftirlitsmyndugleikar, privatar felagsskapir og serfrøðingar

Sunnur
laksur

• Vørugóðska og mannaheilsa: At varðveita høga vørugóðsku við at liva upp til hægstu standardar við at
útvega føðsluríkt, munadygt og burðardygt djóraprotein at fremja bestu mannaheilsu.
• Fiskaheilsa og trivnaður: Vera í fremstu røð í at varðveita trivnaðarstøði og avmarka nýtsluna av
evnavørum og heilivági í fyribyrgjan av sjúku og lús.
• Góðkenning og samstarv: Samstarva fyri at møta sosialum, umhvørvisligum og vinnuligum avbjóðingum
gjøgnum uttanhýsis standardar og góðkenning.

innan burðardygd. Vit bóðu minst tvey umboð innan hvønn
bólk um at hjálpa okkum at nágreina og raðfesta høvuðsøkir
við eini spurnarkanning á netinum og eftirfylgjandi umfatandi
samrøður.
Úrslitið av kanningini varð ein dagførdur listi við 20 týðandi
evnum í sambandi við burðardygd, sum eru brúkt av leiðsluni
til at menna næsta stigið av Sunt Lív strategiini fyri burðar

Sunt
umhvørvi

dygd (sí síðu 12).
Sæð í mun til týdning, løgdu vit til merkis, at lívfrøðiligt

• Staðbundin dálking: Avmarka dálkingina av staðbundna umhvørvinum í øllum liðum av virðisketuni,
herundir innvølir, marint støv, vatndálking, óljóð og luftdálking og gera íløgur í umhvørvisátøk.
• Lívfrøðiligt margfeldi: Virka fyri at sleppa undan virksemi við neiligari ávirkan og missi av lívfrøðiligum
margfeldi í nøkrum liði á virðisketuni, herundir eisini útbreiðslu av sjúku og lús millum aldar og villar
fiskastovnar og møguligari ávirkan á annað djóralív ella vistskipanir.
• Burðardygt alifóður: Tryggja burðardygga og ábyrgdarfulla framleiðslu av fiskamjøli, lýsi og alifóðri, og
útveganina av rávøru og umsitan av fiskastovnum.
• Gagnnýta tilfeingið, burturkast og pakkitilfar: Gagnnýta nýtsluna av tilfeinginum og minka um
umhvørvisárinið av burturkasti frá framleiðsluringrásini, íroknað mat og pakkitilfar.
• Vatn: Gagnnýta nýtsluna av feskum vatni í øllum liðum í virðisketuni og gera íløgur í nýggja tøkni fyri at
tálma nýtsluna.
• Veðurlagsbroytingar og orka: Avmarka GHG útlát í allari virðisketuni, herundir munadygga orkunýtslu og
at skapa varandi orku - og gera nakað við váðan av veðurlagsbroytingum.

margfeldi og fiskavælferð vóru meira týðandi, eins væl og at
laga seg til veðurlagsbroytingar. Niðanfyri er dagførdi listin
við 20 málum.

Sunn
samfeløg

• Ábyrgdarfull leiðsla: Sýna leiðslu í vinnumálum og ábyrgdarfult samfelagssinni.
• Áhugi í samfelagnum og gjøgnumskygni: Sýna áhuga fyri staðbundna samfelagnum og virka fyri
gjøgnumskygni í týðandi viðurskiftum.
• Virðisskapan: Skapa virðir í samfeløgum gjøgnum skatt, íløgur í staðbundnu samfeløgini og við at útvega
arbeiðspláss.

17

COVID-19

SUNT LÍV 2020

At skapa
møguleikar í eini tíð
við mótburði
Heini Kristiansen, HR Leiðari, Føroyar
Debra Nichol-Storie, HR Leiðari, Skotland

heilsan hjá okkara starvsfólki og teirra næstu, er framvegis
Heimurin er munandi broyttur av Covid-19 farsóttini, sum

At varðveita eitt trygt arbeiðsumhvørvi

hevur havt varðandi ávirkan á heimsbúskapin við broyttum

Heini Kristiansen, HR Leiðari, Føroyar

av allarstørsta týdningi.

og týðandi lærdómi fyri vinnuna.

Debra Nichol-Storie, HR Leiðari, Skotland

Sum matvøruframleiðari hava vit ein sera týðandi leiklut við

Okkara raðfesting hevur alla tíðina verið heilsa og trygd hjá

verið heppin og eru sloppin undan smittu, so arbeiði heimanífrá

at framleiða heilsugóðar matvørur til heimsins íbúgvar, og

okkara starvsfólkum. Heilsa og trivnaður hjá okkara toymi er

hevur verið avmarkað. Hinvegin hava vit sett tiltøk í verk fyri at

hava tí ein avgerandi leiklut í matvøruframleiðsluni framyvir.

av allar størsta týdningi, og vit eru errin av okkara starvsfólki,

økja dentin á reinføri, sosiala frástøðu og at ymisku arbeiðstoymini

Tá farsóttin byrjaði, settu vit víðfevnd átøk í verk fyri at

sum hava tikið til sín og tillagað seg til nýggjar arbeiðshættir

ikki koma í samband við hvørtannað. Ein mannagongd fyri

tryggja starvsfólki. Sum fyritøka hava vit støðugt eyguni við

hesa tíðina, sum er uttan fordømi. Vit hava sett tiltøk í verk,

vitjandi bleiv gjørd og einans týðandi handilssambond fingu loyvi

okkara langtíðar vakstrarætlanum um at hava lønsamt og

fyri at tryggja grundalagið undir okkara vinnu, sum eru: At

at vitja. Minst møguligt var av vitjanum til ymisku arbeiðsstøðini,

burðardygt virksemi, og vit hildu á við okkara íløguætlan,

tryggja heilsu og vælferð hjá okkara fiski, vørugóðsku og

og fundir vórðu hildnir á netinum.

samstundis sum vit lagaðu okkum til broyttu umstøðurnar.

støðuga veiting til okkara kundar.

Samstundis sum 2020 hevur verið avbjóðandi, hava tað

Fyri at tryggja at vit virka samsvarandi leiðreglunum hjá

bjóðandi fyri at menningina av toymisarbeiði. Tó hava vit

eisini verið møguleikar fyri broytingum. Vit hava lagt dent á

skotskum myndugleikum, hava vit sett í verk víðfevnd tiltøk í

í avmarkaðan mun megna at skipa fyri nøkrum tiltøkum í

mótstøðuførið hjá fyritøkuni, at varðveita eitt trygt arbeiðs

øllum okkara virksemi í Skotlandi, herundir at skrivstovufólk

Føroyum, t.d. eini tykisútferð í smærri bólkum ístaðin fyri

umhvørvi og at uppbyggja mótstøðuføri á marknaðinum fyri

arbeiða heimanífrá, sosiala frástøðu, eyka verndarútgerð,

okkara árligu útferð. Vit hátíðarhildu eisini at vit rukku 100%

at menna eitt sterkt grundarlag. Hetta tryggjar at vit eru væl

herdar reinførismannagongdir og nýggjar vaktarskipanir fyri

ASC góðkenning í Føroyum, og í tí sambandi fingu øll okkara

fyri at gagnnýta møguleikar, so hvørt sum búskapurin kemur

at tryggja frástøðu ímillum starvsfólk mest møguligt.

starvsfólk eina serliga máltíð á arbeiðsstaðnum.

Vit avlýstu allar ikki neyðugar vitjanir á smoltstøðum og

Sum eitt trygdarátak skipaðu vit, í samstarvi við heilsu

alibrúkum, og innførdu krav um at øll skrivstovufólk ar

myndugleikarnar, fyri fleiri Covid-19 kanningum fyri okkara

beiddu heimanífrá. Vit gjørdu íløgur í sambindingartøkni í

starvsfólk í Føroyum fyri skjótt at kunna finna smittu. Tilsam

allari fyritøkuni, eisini til fjarfóðring á alibrúkum, og vit tóku

ans gjørdu vit 6.417 royndir í 9 umførum, harav ongin var

Microsoft Teams í brúk sum ein fundar- og samstarvspall fyri

positiv. Vit bjóðaðu eisini øllum okkara starvsfólki ókeypis

at stuðla undir fjararbeiði. Trygd og trivnaður, eisini sálarliga

koppseting ímóti beinkrími.

Í Føroyum hava vit eisini lagt dent á trygdartiltøk fyri at fyribyrgja
møguligari smittuspjaðing á ymisku ar
beiðs
støð
un
um. Vit hava

Øll felagstiltøk vórðu avlýst í ár, og hetta hevur verið av

fyri seg aftur, so vit kunnu reka fyritøkuna lønsamt víðari.
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Tey eftirlitstiltøk, sum vit hava gjørt, eru:
• Gjørt regluligar váða metingar
• Covid-19 kanningar í Føroyum
• Í Føroyum hava færri verið samlað til fundir
• Microsoft Teams sett í verk sum fundar- og samstarvspallur
• Broyttar mannagongdir fyri vitjandi
• Sosial frástøða, andlitsvernd, skelting um reinføri og spritt
støðir
• Starvsfólk arbeiða í “sosialum boblum” tvørturum deildir
ella økir, fyri at kunna halda frástøðu. Sundurskilt góðsking,
kryvjing, feskvatn, alarar og sjófólk í tvey hold og sett í
verk forskotnar arbeiðstíðir
• Býta rúm upp fyri at tryggja “sosialar boblur” til øll toymir
• Rættstundis kunning fyri at tryggja at øll starvsfólk vóru
trygg og fingu neyðugar upplýsingar
• Váttan til starvsfólk, sum eru týðandi í framleiðsluni, fyri
at loyva ferðing og barnaansing
• Daglig hagtøl fyri at fylgja við fráveru og ávirkanina á
fyritøkuna
• Tilbúgvingarætlan um fyribils at flyta fólk við týðandi før
leikum til onnur økir í fyritøkuni um neyðugt
• Sett í verk einvegis skipanir, skaffað fleiri og størri bussar
at flyta fólk til arbeiðis í Skotlandi
• Innført einamanning á bátum á nøkrum alibrúkum
• Sett í verk skoðan yvir netið

Hvat hava vit lært og hvat taka vit við okkum víðari?
Vit eru sera hugtikin og errin av okkara starvsfólkum, sum
hava tikið til sín og lagað seg til nýggjar arbeiðshættir hesa
tíðina, sum er uttan fordømi. Gjøgnum miðvís átøk og gott
toymisarbeiði hava vit megna at fingið javnvág í og hildið
fram við okkara virksemi. Vit hava eisini sæð virðið av
innanhýsis samskifti og av at halda fleiri fundir á netinum.
Hetta fer framyvir at gera sítt til at minka ferðing í samband
við arbeiði.

SUNT LÍV 2020
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Su Cox, samskiftis og vinnumenningarleiðari, Skotland og
Símun P. Jacobsen, søluleiðari, Føroyar

At skapa marknaðarmótstøðuføri
Su Cox, samskiftis og vinnumenningarleiðari, Skotland og
Símun P. Jacobsen, søluleiðari, Føroyar
Í Skotlandi vóru vit skjót at venda sjóneykuni ímóti smásølu
í Stórabretlandi, so hvørt sum eftirspurningurin til matstovu
vinnuna steðgaði upp, tá skeinkistøð, matstovur og ferðavinna
lótu aftur. Seinnu árini hava vit sæð eitt sterkt rák ímillum
brúkarar, sum ynskja at keypa lokalt og vilja kenna upprunan
til vøruna. Hetta rák er vorðið sterkari undir farsóttini,
tí kundarnir ynskja at vita hvaðani teirra matur stavar,

at tryggja, at vit laga okkum til teirra broytta tørv, og ta fyrstu

skal kunna vaksa meira og eftirspurningurin er støðugt

áðrenn teir keypa. Í Føroyum hevur eisini verið eitt skifti frá

tíðina máttu vit eisini av nýggjum veita trygd fyri framhaldandi

høgur. Kortini so var ein minking í talinum av flogferðum,

matstovuvinnu til smásølu, við øktum nøgdum innan frystar

veit
ing
um. Nýggjasta kundanøgdsemiskanningin vísti at

og tað merkti minni kapasitet og øktar flutningsprísir.

virðisøktar vørur, samanborið við feskt.

flestu av okkara kundum eru nøgdir bæði við veitingarnar og

Útflutningur hevur týdning fyri at varðveita javnvág í

tænastustøðið, og hetta prógvar eldhugan hjá sølutoyminum.

kundasamansetingini, og eins og fyri kundar okkara í

Kundar leita eftir upplivingum í frástøðu og vissu fyri

Hóast sølustevnur, vitjanir og “andlit til andlits” fundir vórðu

Stórabretlandi, so hevur skotskur og føroyskur uppruni og

trygd, reinføri og at “tað er gott fyri teg”, meðan handlarnir

avlýst í 2020, so gjørdu vit eina nýggja skrá fyri vinnu

sporføri meira virði enn nakrantíð.

marknaðarføra seg við styttri veitingarketum og veitingum

menning saman við kundum. Vit arbeiddu saman við Scottish

úr nærumhvørvinum. Hetta undirstrikar fyrimunirnar við at

Development International um tykistiltøk fyri keyparar,

hava ræði á allari virðisketuni frá smolti til sølu, og harvið

skipaðu fyri tykisvitjanum á smoltstøðum og alibrúkum, og

tryggjar okkara veitingarketu, sporføri og sanngildi, og at vit

deildu upptøkur, myndir og skipaðu fyri nógvum fundum á

kenna upprunan.

Teams við nýggjar kundar fyri at kunna um okkara virksemi.

Ígjøgnum farsóttartíðina hevur tillaging verið avgerandi, og

Meðan man í Skotlandi hevur lagt dent á heimamarknaðin,

okkara sølutoymi hevur arbeitt tætt saman við kundunum fyri

so er útflutningurin enn týdningarmikil fyri at virksemið
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„Síðani farsóttin tók seg upp, havi
eg nærum burturav arbeitt heima.
Felagið gav beinanvegin øllum
starvsfólkum við teldu Teams, sum
hevur verið ein framúr góður máti
at halda samband við øll uppá. Eg
fái gjørt mítt dagliga arbeiði eins
væl heima, sum á arbeiðsplássinum.
At byrja við kundi tað at arbeiða
heimanífrá vera ein avbjóðing, tað
at skulu venja seg við ein nýggjan
arbeiðshátt, men tiltøkini, sum gjørd
vórðu, hjálptu so at vit ikki kendu
okkum avbyrgd, tí ein starvsfelagi
var altíð einans eitt Teams uppkall
burturi. At leiða videosamráðingar
hevur verið ein stór lærutilgongd,
og mest brúkti setningurin í 2020
var helst “mikrofonin hjá tær er
sløkt!”. Strategiin hjá fyritøkuni í
mun til Covid-19 hevur tryggjað,
at starvsfólk hava ta røttu
verndarútgerðina og mannagongdir
til rætta tíð, so at vit framhaldandi
kunnu trívast í okkara arbeiði.
Samskiftið hevur eisini verið væl
fyrisitið allatíðina; mín deildarleiðari
og eg hava sera gott samband,
takkað verði netfundunum.“
Afturboðan frá starvsfólki í Skotlandi

SUNT LÍV 2020

„Øll hava fingið forskotnar
arbeiðstíðir og hava fingið
útflýggjað andlitsvernd. Vit eru
øll meira tilvitað um betrað
reinføri, av tí at vit fáa regluligar
Covid-19 dagføringar frá felagnum.
Samanumtikið hevur tað verið gott
at kunna arbeiða fyri at varðveita
eitt slag av dagligdegi, ímeðan
farsóttin hevur herjað.“
Afturboðan frá starvsfólki í Skotlandi

21

SUNN VINNA

SUNT LÍV 2020

Sunn vinna
Frágreiðing um avrik

STRATEGISK RAÐFESTING

2020 AVRIK
Í MUN TIL 2020 TILSAGNIR

avmarkingum er neyðugt við nýhugsan fyri at finna loysnir

Dagsins matarvøruskipanir standa yvir fyri ómetaliga stórum

fyri gera framtíðarvøkstur møguligan. Í 2018 endurskoðaðu

avbjóðingum, so hvørt fólkatalið í heiminum veksur og leggur

vit okkara 5 ára íløguætlan og settu okkum tað framsøkna

eitt øgiligt trýst á matvørutilfeingið. Um vit skulu útvega mat

vakstrarmál at byggja upp eina framleiðsluorku á 100.000 tons

til 9 milliardir fólk í 2050, mugu vit leggja dent á at byggja upp

um árið, ella meira enn tvær ferðir tiknu nøgdina í 2018.

burðardyggar matvøruskipanir, við minst møguligari slóð, sum
varðveita klótuna til framtíðar ættarlið.

• At hava 0 frávik
• At hava eitt kundaframatal á 9 av 10 ella hægri
• At gera íløgu í eitt nýtt biogassverk

Havbúnaður verður sæddur sum ein burðardygg loysn at møta
vaksandi eftirspurninginum eftir føðsluríkum proteinum til

2023 TILSAGNIR

Havbúnaðarframleiðsla má halda á at vaksa fyri at
nøkta eftirspurningin eftir fiski í heiminum

vaksandi fólkatalið í heiminum. Alilaksur telist millum sunnastu
proteinkeldurnar orsakað av høga innihaldinum av omega-3

• At hava 0 frávik
• At virka fyri at kundar minka um burturkastið
• At varðveita høgt kundaframatal og kundanøgdsemi við
góðum úrslitum
• Dagføra mannagongd viðvíkjandi innkeypi og veitaraatferð
• Ávirka bata av mannagongdum fyri alingina
• Leingja ISO9001 standard góðkenningina
• Leggja dent á at framleiða laks frá okkara egnu serstøku
stovnum

SDG Mál
EINGIN
HUNGUR

feittsýrum, D-vitaminum, Selen og B-vitaminum. Sambært

240

frágreiðingini frá World Resource Institut “Burðardyggur

200

matur í framtíðini” frá 2018, má framleiðslan frá havbúnaði

160

meira enn tvífaldast ímillum 2010 og 2050 fyri at nøkta
væntaða eftirspurningin eftir fiski. Tó, fyri at framleiðslan skal
vera burðardygg, má hon vera ábyrgdarfull, so hon ávirkar
umhvørvið minst møguligt.

Milliónir tons

SUNN VINNA

• At vaksa effektivt og ábyrgdarfult

HVÍ TAÐ HEVUR TÝDNING
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Bakkafrost hevur eina framsøkna vakstrarstrategi, sum hevur
gjørt okkum før fyri at kappast á heimsins skjótast vaksandi
matframleiðandi geira. At virka í einum lítlum landi sum Før

Kelda: Søgulig hagtøl, 1950-2016: FAO (2017b) og FAO (2018). Forsagnir
til 2050: Útroknaðar á WRI; gingið verður útfrá 10 prosent minking

oyum kann gera tað meira avbjóðandi at tryggja organiskan

av veiddum fiski frá 2010 støði í mun til 2050, linjurættur vøkstur av

vøkstur, nú allir tøkir firðir til laksaaling eru nýttir. Við slíkum

framleiðslu frá havbúnaði við 2Mt um árið millum 2010 og 2050.
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Við einum so framsøknum vakstrarmáli er tað av alstórum
týdningi at røkka burðardyggan vøkstur. Ein høvuðsdrívmegi
í okkara vakstrarætlan er at framleiða stór 500g smolt,
og afturat hesum at flyta ein part av framleiðsluni á landi í
nýmótans smoltstøðir við nýggjastu vatnendurnýtslutøkni.
Hetta er vælkend tøkni, sum vit hava brúkt í eini 25 ár.
Afturat hesum hava vit flutt okkara alibrúk til meira ábærar
firðir, har harðari streymur tryggjar betri vatngóðsku og lættir
um trýstið á botnin. Framleiðslutíðin á firðunum er stytt úr
18 mánaðum niður í 10-12 mánaðir, sum harumframt eisini
hevur tann fyrimunin at tað minkar um lívfrøðiliga váðan,
eins væl og tørvin á viðgerð ímóti lús og sjúku. Vit gera eisini
íløgur í okkara virksemi í Skotlandi við denti á lívfrøði og RAS
vatnskipanir fyri at hava burðardyggan vøkstur.
SUNN VINNA

Vit halda neyvt allar viðkomandi lógir og fara framum
ásetingarnar á týðandi økjum. At lurta og at ganga tørvinum
hjá okkara kundum á møti og at varðveita góð altjóða sambond
er eisini av allarstørsta týdningi.
Í 2020 øktist framleiðslan til meira enn 1.800.000* verðar
um dagin til kundar, íroknað innflytarar, matframleiðarar,
stórhandlar og matstovuketur í meiri enn 30 londum á fýra
høvuðsmarknaðum, Vesturevropa

(67%), Norður Amerika

(18%), Asia (8%) og Eysturevropa (5%). So hvørt brúkarar á
hesum marknaðum í alt størri mun seta krøv um burðardygd, so

okkara burðardygd- og góðskuváttanir og dentin á góðsku og

teir hava frið í sálini um vøruna, teir hava keypt, so eru krøvini

samfelda veitingar ketu. Hetta er partur av Sunt Lív ætlanini,

frá okkara beinleiðis kundum eisini økt. Nýliga hava vit lagt til

sum nevndin stendur á odda fyri.

merkis, at okkara dygdargóða skráseting um burðardygd hevur
styrkt sambandið við nakrar av okkara mest týðandi kundum.

Við at framleiða dygdargóð proteinir til heimsmarknaðin

Vit vænta at hendan gongdin ímóti størri gjøgnumskygni í

ábyrgdarfult og munadygt, og ígjøgnum okkara íløgur í

matvøruframleiðslu fer at halda fram.

nýhugsan og burðardygt undirstøðukervi og varandi orku
loysnir, gera vit okkara til at røkka STmálum 2,7,8 og 9 fyri

Vit hava bundið okkum til at framleiða heilsugóðan laks í

burðardygga menning. Sí síðu 13 til nærri kunning.

heimsflokki á ábyrgdarfullan og burðardyggan hátt. Hetta
ber í sær at halda fram at økja gjøgnumskygni og at leggja

Meira kunning um stevnumið felagsins at reka eina sunna

dent á góðkenning frá triðjaparti fyri at vísa áhugapørtum

fyritøku er at finna í okkara ársfrásøgn.

*Verðar um dagin roknaðir sum 125g verðar, 220 framleiðsludagar um árið.
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REGLUGERÐIR LANDSINS OG SAMSVAR

etiskar standardar og verða bidnir um at halda seg til

trúskap og álit frá okkara kundum. Meira kunning um okkara

Tað er avgerandi fyri burðardyggan vøkstur, at staðbundin

standardar viðvíkjandi arbeiðsheilsu, trygd og trivnaði,

kundastrategi er at finna í ársfrásøgnini.

og altjóða krøv alsamt verða hildin. Vit halda neyvt allar

mannarættindum, barnaarbeiði og umhvørvisstandardum,

viðkomandi lógir í økjum har vit virka og leggja orku í at fara

sum eru í tráð við standardar hjá triðjaparti.

fram um ásetingarnar. Hetta merkir at vísa leiðslu í verki í
málum bæði innanlands og á altjóða stigi.

Bakkafrost hevur verið fyri stórum vøkstri í eitt áramál.
Vøksturin tók veruliga dik á seg, tá ið fyritøkan varð skrásett

Við limaskapi í SEDEX og við innanhýsis skoðanum hava

á keypsskálanum í Oslo í 2010 og nýliga við keypum av

vit í Skotlandi gjørt strangar ásetingar fyri veitingarketuna

fyritøkum í USA og Stórabretlandi. Sum framleiðslan er

Okkara fyritøka er sera bundin at náttúrutilfeinginum har

fyri at kunna taka grundaðar avgerðir og framhaldandi at

vaksin, halda vit fram at vaksa á nýggjum marknaðum og

vit virka, bæði í Føroyum og í Skotlandi. Vit samstarva við

betra alla okkara virðisketu. Allir veitarar eru neyvt mettir

økja søluna.

avvarðandi umhvørvismyndugleikar og lúka ásetingarnar

fyri at tryggja, at teir virka á einum hóskandi støðið, serliga

í alilóggávuni í øllum liðum í virðisketuni. Samsvar, leiðsla

viðvíkjandi teirra støði á góðskustýring, heilsu og trygd,

og gjøgnumskygni eru av størsta týdningi, og vit hava eina

CSR, eins væl og at teir taka etisk og umhvørvislig atlit.

áhaldandi tilsøgn um eingi frávik at hava.

Høvuðsveitarar verða neyvt eftirhugdir kvartárliga fyri at
meta og endurskoða avrikið.

Vit fara longri enn at vera í samsvari við tað, at vit sjálvboðin
Bakkafrost hevur eina skipan á netinum, har almenningurin

og Best Aquaculture Practice (BAP) fyri at hækka støðið í

kann seta fram klagur, og um neyðugt kunnu starvsfólk

vinnuni innan burðardygd.

í trúnaði seta fram klagur ígjøgnum eina sjálvstøðuga

KUNDAFRAMATAL 2020

varskógvaraskipan.
• Eingi dømi um frávik

100

Í 2021 fara vit at:
Dagføra og samanskriva leiðreglurnar tvørturum alt Bakka
frost samtakið fyri at fremja bestu siðvenju.

ETISK ATFERÐ
Tað er týdningarmikið at fara longri enn at vera í samsvari
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andi, um vit vilja varðveita okkara støðu sum veitari av laksi
í heimsflokki, sum fólk velja fram um aðrar veitarar. Vit vilja

(40)

og okkara framferð at skapa varandi virðir fyri okkara kundar,

skapa varandi samstørv og veita eina framúrskarandi kunda

(60)

partaeigarar og samfelagið. Fyri okkum merkir hetta at vera

tænastu. Vit halda fram at arbeiða tætt saman við okkara

(80)

ábyrgdarfull, við virðing , at vera íðin, effektiv og framsøkin.

kundum fyri at nøkta teirra tørv, herundir menning av nýggjum

(100)

Hesi virðini eru lýst í leiðreglum okkara fyri atferð, sum

vørum og at útvega viðkomandi triðjapartsgóðkenning. Vit

miðar ímóti at skapa eina sunna virkismentan. Leiðreglurnar

skipa hvørt ár fyri eini kundakanning og annaðhvørt ár fyri

krevja, at øll starvsfólk skulu vísa fyrimyndarligan atburð í

kundastevnu í Føroyum. Bæði í Skotlandi og í Føroyum bjóða

sínum virki og persónligan etikk í síni atferð, og tey skulu

vit kundum at síggja okkara virkir.

dygdargóðari og ábyrgdarfullari tilgongd, og fáa afturfyri

10

6

kjarnuvirði og meginreglur. Okkara virðir stýra okkara atferð

Vit bjóða serstakliga góða kundatænastu við eini álítandi,

8.9

40

og varðveita góða vinnuatferð, sum samsvara við okkara

Okkara leiðreglur tryggja eisini, at okkara veitarar lúka

8.8

60

At byggja upp varandi sambond við okkara kundar er umráð

onnur starvsfólk og uttanhýsis áhugapartar.

8.2

8

við ásetingarnar fyri at tryggja, at vit framhaldandi fremja

nýta eina rættvísa og ærliga framferð í øllum samskifti við

8.4

80

Miðal styrkital
fyri kundanøgdsemi

Í 2020:

Kundaframatal
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fara undir at vera í tráð við altjóða standardar, íroknað ASC

(20)

Kundaframatal
(-100 -+100)

Miðal styrkital fyri kundanøgdsemi
(1-10)
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Í 2020:
• Fingu vit nýggjar kundar á evropeiska og amerikanska
marknaðinum
• Hildu vit fram at menna vørur fyri at ganga kundunum
á møti
• Hildu vit fram at styrkja Bakkafrost vørumerkið við
vørumerktari sølu til amerikanska marknaðin
• Gjørdu vit okkara kundakanning og fingu eitt miðal
styrkital fyri kundanøgdsemi á 8,9 og eitt kundaframtal
á 53,3. Sí annars talvu á síðu 24 við kundastigi av
góðskuni
Vit halda fram at menna vørurnar í 2021, og fara at gera
SUNN VINNA

broytingar í pakkitilfarinum eftir áheitan frá okkara kundum.
Vit fara eisini at halda fram við at styrkja sambondini við
kundarnar við átøkum, sum t.d. skeiðum og framsýningum
fyri kokkar, vitjanum og fundum, og vit fara at gera okkara
árligu kundakanning.

NÝHUGSAN
Havbúnaðarvinnan er framvegis lutfalsliga ung, og vøkstur
hennara er framvegis tengdur at nýhugsan. At gera íløgur í
nýhugsan, gransking og menning er av størsta týdningi, um
vit skulu nøkta broytandi tørvin hjá kundunum, fáa fyrimunir
av møguleikum og vera á odda á burðardyggan hátt. Sum
part av okkara framsøknu vakstrarætlan hava vit gjørt
stórar íløgur í nýggja tøkni fyri at minka um váðar, so sum at
viðgera laksalús uttan medisin og at gagnnýta møguleikarnar
fyri vørumenning og vøkstri, sum til dømis ringrásloysnir fyri
endurnýtslu av burturkasti og orku.
At vaksa burðardygt snýr seg um at fáa mest møgulig virðir burturúr
tøkum tilfeingi. Vit leggja dent á at gagnnýta øll virðir sum kunnu
fáast úr hvørjum stigi í okkara virðisketu, herundir mest møguligt
“frá høvur til sporl” fyri at tryggja at allir partar av laksinum verða
nýttir og umsettir til virði fyri at tryggja, at onki burturkast er.

SUNT LÍV 2020
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Á okkara biogassverki framleiða vit ravmagn og hita úr lív
frøðiligum burturkasti so sum deyðum fiski og lívrunnum

Í 2020:

burturkasti frá okkara smoltstøðum. Sí meira um FÖRKA á síðu

• Byrjaðu framleiðslu á nýggja biogassverkinum – okkara

69.
“Blockchain” er ein spennandi nýggj verkætlan, sum okkara
skotska virki stendur á odda fyri í samstarvi við aðrar partar.
“Blockchain”-tøkni (BCT) er fremsta loysnin at betra gjøgnum
skygni tvørturum veitingarketur og virkar fyri
byrgjandi

størstu íløgu í ringrásbúskap higartil. Sí meira á síðu 69
• Bóðu um tilboð uppá bygging av fult elriknari tvíkilju
• Hildu fram at menna mótstøðuføri hjá okkara
serføroysku laksarognum sum part av okkara serstøku
lívfiskaskrá

ímóti matvørusviki. ”Blockchain” kann blíva brúkt til at finna
upprunan av vøruni og inniheldur nágreinaðar upplýsingar
um hvørja einstaka handling. Økta gjøgnumskygni við hesum

Í 2021 halda vit fram við Blockchain verkætlanini í Skotlandi,

skipanunum kann blíva brúkt munadygt fyri at betra álitið

vit gera íløgu í eina fult elrikna tvíkilju og halda fram við at

mótvegis kundum og brúkarum.

kanna nýskapandi verkætlanir fyri at stiðja okkara burðar
dygga vøkstur.

SUNN VINNA

Blockchain verkætlanin ger brúk av DNA markørum fyri
upp
runalaks frá Hebridunum. Blockchain merkir at okkara

ALTJÓÐA SAMBOND

veitingarketa hevur fult sporføri og prógvar samleikan hjá

Føroyar hava góð altjóða sambond. Kortini so er alla tíðina ein

upprunalaksi frá Hebridunum, og hjálpir í stríðnum ímóti

almennur áhugi í hvønn politikk Bakkafrost hevur viðvíkjandi

møguligum matvørusviki, økir gjøgnumskygni og veitir fleiri

grindadrápi. Vit hava strangar innanhýsis leiðreglur sum

upplýsingar, herundir burðardyggar váttanir til okkara kundar.

áseta at starvsfólk ikki skulu luttaka í arbeiðstíðini og okkara

Eitt spennandi nýbrot í fyritøkuni var keypið av Harris & Lewis

útgerð skal ikki brúkast á nakran hátt. Havbúnaðarfelagið,

Roykivirkinum í Stornoway á Isle of Lewis. Roykivirkið hevur

sum Bakkafrost er limur í, hevur gjørt eina fráboðan við okk

víðkað okkara virðisketu á Hebridunum, og hevur gjørt okkum

ara støðu, sum er undirskrivað av øll stjórunum í alifeløgun

før fyri at framleiða royktan laks í Skotlandi. Vit hava ment ein

um í Føroyum.

nýskapandi roykihátt fyri upprunalaks frá Hebridunum, sum er
serliga gjørdur fyri at minka mest møguligt um vatnnýtsluna
og harvið umhvørvisligu ávirkanina. Tíðliga í 2021 lat okkara
Harris & Lewis nethandil upp, fyri at kundar úr Stórabretlandi
skulu kunna keypa okkara virðislønta roykta skotska laks bein
leiðis á netinum.
Upprunalaksur frá Hebridunum vann eina forkunnuga virðisløn
“Great Taste Award” í 2020 við dómarum sum róstu góðsku,
útsjónd og smakki. Great Taste label er sera viðurkent og verður
latið vørum í serflokki aftaná at serfrøðingar í matvøruvinnuni
hava blindsmakkað.

Í MIÐDEPLINUM 2021
• Dagføra og samanskriva leiðreglurnar tvørturum alt
Bakkafrost samtakið fyri at fremja bestu siðvenju.
• Halda á við at styrkja sambond við kundar og tillaga okkum
broyttar tørvir
• Byggja eina nýggja fult elrikna tvíkilju
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Sunn vinna
Nýhugsan á sjónum

Bakkafrost miðar ímóti at ganga undan í burðardyggari
menning. Vit seta framsøkin mál fyri umhvørvisligari ávirkan
og halda fram at leita eftir framskygdum verkætlanum,
sum geva íkast til burðardyggar loysnir fyri at kunna røkka
málinum at minka okkara útlát av vakstrarhúsgassi við 50%
í 2030.
Í 2020 bað Bakkafrost um tilboð uppá eina nýggja fult elrikna
tvíkilju, sum ikki útletur nakað vakstrarhúsgass og einans er
rikin við elektriskum streymi frá battaríum, sum verða lødd
ta tíðina á døgninum, tá mest grøn orka verður framleidd.
Ikki einans gagnar hetta umhvørvinum, ongin larmur kemur
heldur frá motorinum, sum er ein fyrimunur fyri manning,
staðbundnu samfeløgini og minkar um strongdina hjá laksi

SUNN VINNA

num.
Í samstarvi við Norðurlandaráðið, føroyskar myndugleikar og
SEV, er verkætlanin partur av einum hægri máli um at finna
orku
loysnir sum gagnnýta orkuframleiðslu í fjartskotnum
økjum á burðardyggan hátt. Skip og bátar hava stóran leiklut
í Føroyum og hava lutfalsliga størst møguleikar at minka
samlaða útlátið av vakstrarhúsgassi í Føroyum. Verkætlanin
er framskygd og kann koma at hava týðandi jaliga ávirkan á
alivinnuna og føroyska skipavinnu sum heild. Byggingin av
tvíkiljuni verður væntandi liðug í desember 2021.
Í Skotlandi eru vit farnir undir royndir við hybridmotorum í
bátunum fyri at minka útlátið.
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Sunn fólk
Frásøgn um
avrik
STRATEGISK RAÐFESTING
• At vera ein arbeiðsgevari, ið verður tikin framum

SUNN FÓLK

2020 AVRIK
Í MUN TIL 2020 TILSAGNIR
• Endurnýggja starvsfólkastrategiina
• Íverkseta trivnaðarkanning fyri starvsfólk
• Eingir deyðatilburðir

HVÍ HETTA ER TÝÐANDI
2023 TILSAGNIR
•
•
•
•
•
•
•

Bestu úrslit frá trivnaðarkanningum í vinnuni
Íverkseta innanhýsis átak fyri burðardyggari atferð
Varðveita kynsjavnvág í leiðandi størvum
Minka fráveruna við 10%
Blíva góðkend eftir ISO45001 standardinum
Minka fráveru vegna skaðar til null
Eingir deyðatilburðir

SDG Mál

Vit virða og leggja í hvønnannan, okkara samfeløg, samstarvs

Inklusjón er ein grundleggjandi meginregla á øllum økjum

fel
ag
ar og brúkarar, og arbeiða saman fyri at fara framum

gjøgnum okkara virðisketu. Vit taka ábyrgdina fyri trygdini

væntanir. Vit eru partur av sosialu og búskaparligu samanset

hjá okkara starvsfólkum í størsta álvara og hava eina forvirkna

ingini av samfeløgum, har vit arbeiða, og vit vísa errin á alstóra

tilgongd til heilsu, trygd og trivnað í samstarvi við vinnustovnar,

týdningin, sum laksaaling hevur fyri økir kring landið. Okkara

fyri at tillaga okkara heilsu- og trygdarmannagongdir tvørtur

starvsfólk eru hjarta í fyritøkuni og okkara størsta aktiv. Vit

um virðisketuna. Vit fara ongantíð at slaka viðvíkjandi trygd

fara eins og rættvíst við okkara starvsfólki, og miða ímóti

hjá okkara starvsfólki, og skipa fyri umfatandi og regluligum

fram
gongd á yrkisleiðini hjá hvørjum einstøkum ígjøgnum

venjingum, sum tryggja at øll starvsfólk skilja teirra arbeiðs

framhaldandi menning. Heilsa og trygd hjá okkara starvsfólki

umhvørvi, og í sínum starvi altíð hava trygdina í huga.

er av allarstórsta týdningi. At veita eitt trygt arbeiðsumhvørvi
fyri øll og tryggja, at vit taka við eini mentan við framhaldandi
betringum, har besta siðvenja er grundleggjandi.
Okkara virksemi er nú vaksið altjóða, og vit eru blivin ein
altjóða fyritøka við alifeløgum í Føroyum og Skotlandi, við

Okkara starvsfólk skapa og varðveita okkara kapping

fyrisiting í báðum londum, eini minni framleiðslu- og sølueind

arfyrimunir. Vit gera íløgur í tey og stuðla undir eini

í USA, og eini fóðurverksmiðju og biogassverki í Føroyum.

sunnari arbeiðsmentan, sum er bygd á sterk virðir.
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Støðufrágreiðing

num fyri at manna eina eyka góðskingarlinju, og í samband

Vit miða ímóti at vera ein arbeiðsgevari sum verður valdur framum,

við nýggjar arbeiðshættir undir Covid-19. Í Føroyum øktist

har øll kunnu arbeiða trygt og í einum umfevnandi umhvørvi,

framleiðslan á góðskingarvirkinum, og hetta hevði við sær

sum stuðlar starvsfólki at taka ábyrgd og stoltleika við í teirra

meiri arbeiði í hesum lutfalsliga arbeiðskrevjandi partinum

avrik. Okkara fólk eru hjartað í fyritøkuni og vit viðfara okkara

av okkara virðisketu.

ARBEIÐSMEGIN HJÁ BAKKAFROST 2020
ARBEIÐSMEGIN EFTIR KYNI
Fyribils arbeiði

Fast arbeiði

starvsfólk eins og rættvíst. Heilsa og trygd hjá okkara starvsfólki
og teirra persónliga menning hevur sera stóran týdning.

Vit miða ímóti at hava starvsleiðir til eina meira fjølbroytta

Føroyar

2

384

arbeiðsmegi. Okkara íløgur í nýggjar og útbygdar smoltstøðir

Skotland

11

114

13

498

Tilsamans

Fyri framhaldandi at mennast, eru vit bundin til at eggja til

hava eisini skapt nýggjar leiklutir á tí økinum við servitan

per
sónliga menning og toymismenning, og at fremja eina

innan lívfrøði og tøkni, og hevur havt við sær økt tal av

Føroyar

starsfólkasamanseting, sum styrkir ábyrgdarfullan vøkstur í

umsóknum frá kvinnum.

Skotland

SUNN FÓLK

grundleggjandi, og at virðismeta at vit hava ein týðandi leiklut

Okkara leiðreglur fyri atferð lýsa okkara tilgongd at tryggja

í okkara samfeløgum, sum er at skapa arbeiðspláss, læru- og

best møguligar arbeiðsumstøður og fevnandi mentan. Vit

menningar møguleikar í fjartliggjandi økjum og bygdasamfel

hava eina null hugsjón til øll sløg av plágum, happing ella

øgum, sum stuðlar burðardyggari menning.

aðra framferð, sum ikki kann góðtakast til arbeiðis.

Okkara dentur á menning av okkara starvsfólkum gevur til

Arbeiðsloysið í Føroyum er framvegis millum tey lægstu í

málini hjá ST um burðardygga menning nr. 5 og 8. Sí síðu 13

heiminum við 1,7%, eisini meðan farsóttin hevur verið. Í 2020 var

fyri meiri kunning.

arbeiðslutfallið høgt fyri bæði menn (86,7 %) og kvinnur (83,9%).

STARVSFÓLK

Arbeiðsloysið í Skotlandi var í 2020 4,2%. Í 2020 var ar

Okkara mál er at tryggja, at vit varðveita eitt fjølbroytt og

beiðslutfallið 72,6% fyri kvinnur og 77,1% fyri menn.

fevnandi arbeiðspláss, at vit draga at og varðveita evnir og
serfrøði, uppbyggja arbeiðsmegi við førleikum og varðveita

Vit stuðla the “Real Living Wage” átakinum, sum er eitt sjálv

høga arbeiðsgleði.

boðið gjald, sum verður goldið av fyritøkum í Stóra Bretlandi,
sum halda at teirra starvsfólk hava uppiborið eina løn, sum
nøktar dagliga tørvin og er omanfyri minstuløn.

semi í USA. Vit hava 1.093 í starvi (svarandi til 940 fulltíðar
størv) á okkara virkjum í Føroyum og í USA. Í Føroyum hava
vit starvsfólk úr 24 av teim 29 kommununum. Í Skotlandi
hava vit 688 fólk á 60 alistøðum. Um 85% av okkara
starvsfólkum í Skotlandi búgva í útjaðaranum, og vit virða
leiklutin, sum laksaaling hevur í útjaðaranum og fjarskotnu
økjunum, har vit virka. Vit hava bundið okkum til at útvega

Vit stremba áhaldandi eftir at skapa eina dragandi og

dygdarstørv og at menna okkara starvsfólk.

opna fyritøkumentan við týðandi størvum í einum
tryggum og burðardyggum arbeiðsumhvørvi.

Í Skotlandi øktist talið av avloysarastørvum á framleiðsluvirki

705
19

Tilsamans

fyritøkuni. At skilja og at ganga uppí virðini hjá Bakkafrost er

Tilsamans høvdu vit 1.781 fólk í starvi, íroknað okkara virk

2

544

21

Tilsamans

1.249

34

1.781
Tilsamans: 1.781

ARBEIÐSMEGIN EFTIR ALDRI
Undir
30 ár

30-50
ár

Yvir
50 ár

Yvir 67
(fráfaringaraldur)

Føroyar

165

129

79

13

Skotland

29

65

31

0

Føroyar

214

269

190

34

Skotland

163

247

148

5

Tilsamans

571

710

448

52

Tilsamans: 1.781
Fleiri upplýsingar um samanseting av arbeiðsmegi (íroknað fjølbroytni),
útskifting og upplæring sæst á www.bakkafrost.com/sustainability
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JAVNSTØÐA
Vit hava bundið okkum til at leggja størri dent á at arbeiða
fyri fjølbroytni á arbeiðsplássinum, herundir at menna ein
javnstøðupolitikk og halda fram við innanhýsis tiltøkum,
upplæring og samskifti.
Sum arbeiðsgevari ynskja vit at geva javnbjóðis møguleikar og
skulu fara eins við øllum starvsfólkum og starvsumsøkjarum. Vit
vilja sleppa undan ólógligum mismuni í allar mátar viðvíkjandi
størvum, herundir starvsetan og útveljan, framflyting, flyting
millum arbeiðsstøð, upplæringarmøguleikar, løn og ágóðar, onn
ur setanarviðurskiftir, aga, útveljing til uppsøgn og uppsagnir.
Tað er politikkur hjá fyritøkuni at taka øll rímulig atlit at seta
í starv og gera innanhýsis flytingar av starvsfólki, grundað á
SUNN FÓLK

teirra evnir og førleikar, uttan mun til:
• aldur
• brek
• kynsbýti
• hjúnarstøðu
• viðgongutíð og barsilsfarloyvi
• uppruna (herundir húðarlit, tjóðskap og etniskan ella
tjóðskaparligan uppruna)
• átrúna ella lívsáskoðan
• kyn og/ella kynsliga sannføring
.

Í 2020 vóru 17% av nevndini og 16% av

Vit leggja stóran dent á at hava fjølbroytta arbeiðs

Vit tilnevna, upplæra, menna og gera innanhýsis flytingar grundað

leiðslubólkinum kvinnur

megi. Fyrst í 2020 løgdu kvinnur í Scottish Aquaculture

á dygdir og førleikar einans. Áðrenn 2020 fingu allir SSC leiðarar

(WISA) eina nýggja vegleiðaraskrá fram. Vit eru errin av

frálæru í javnstøðu og virðing til arbeiðis. Hetta verður endurtikið

at tvey av okkara starvsfólkum, Kimberley Mckinnell,

í 2021, tá nýggir leiðarar eisini skulu hava frálæru í hesum.
Við árslok 2020 vóru 29% av starvsfólkunum í føstum starvi
kvinnur (36% í Føroyum og 18% í Skotlandi).
Í Skotlandi var økist talið av kvinnum við 15% frá 2019 til
2020 (frá 109 í 2019 til 125 í 2020).

„Seinnu árini hava vit lagt
størri dent á at vekja áhuga
millum kvinnur at søkja størv á
smoltstøðunum, og vit hava fingið
fleiri umsóknir frá kvinnum, enn vit
vanliga fáa.“
Heini Kristiansen, HR Director, Bakkafrost

leiðandi lívfrøðingur í Lochgilphead og Penny Hawdon,
menningarleiðari fyri alistøðunum, verða vegleiðarar
fyrsta umfar. Skráin hevur víst, at kvinnur ynskja at
koma fram í hesi vinnuni, og fleiri eru á bíðilista og
bíða spentar eftir at fáa ein vegleiðara.
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HEILHUGI HJÁ STARVSFÓLKI
At knýta saman er lykilin til væleydnað virksemi og heilhugað
starvsfólk, og vit hava gjørt íløgur í Skotlandi fyri at betra
sambandið.
Vit hava væl greinaðar leiðreglur um arbeiði heimanífrá, sum
stuðla framhaldandi virksemi, og sum eru tiknar í nýtslu undir
Covid-19 farsóttini. Hesar umfata alt frá fundartilmeldingum
á netinum til fjarfóðring á okkara alibrúkum.
Munadygt samskifti er týdningarmikið. Eins væl og at
kunnað verður um framstigini í fyritøkuni, hevur tað stór
an týdning, at øll okkara starvsfólk eru kunnað um týðandi
hendingar. Í 2019 tóku vit Workplace í brúk, ein tal
gildan
innanhýsis samskiftispall, sum í Føroyum er okkara innan
SUNN FÓLK

hýsis samskiftismiðil. Samskiftispallurin gevur starvsfólki
møguleikan at koma í samband við starvsfelagar, at gera
viðmerkingar til tíðindir frá fyritøkuni, og at deila bestu
mannagongdir og dagføringar viðvíkjandi heilsu, trygd og
burðardygd. Í 2020 hevur hetta verið ein týdningarmikil
partur í samskiftinum um Covid-19, og hevur tryggjað, at
starvsfólk hava fingið beinleiðis kunning. Í Skotlandi fóru
vit beinanvegin at brúka samskiftispallin Teams, nú 15%
av okkara arbeiðsfólki fóru frá at arbeiða á skrivstovuni til
at arbeiða heimaífrá. Regluligt samskifti hevur verið í mið
deplinum fyri at tryggja, at starvsfólk kenna seg trygg og
hava nýggjastu kunningina og vegleiðingar. Í januar 2021
byrjaðu vit at brúka Workplace í Skotlandi. Hetta er ein liður
í at skunda undir sameiningina, og fyri at deila vitan í allari
fyritøkuni. Workplace og Teams hava verið týdningarmikil fyri
at varðveita samskifti og heilhuga ígjøgnum tykishendingar,
og fyri at deila kunning í einum ári, har tað ikki hevur verið
møguligt at hildið vanligar fundir og felagstiltøk.
Starvsfólkaforum er ein kunningar- og hoyringsfundur sum
gevur møguleika fyri samskifti og viðgerð av málum um
felags viðurskifti og áhuga. Her fáa valdir limir møguleika at
leggja fram sjónarmið frá starvsfólki at taka við í viðgerðina.
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Trivnaðarkanning
Úrslitini av árligu trivnaðarkanningini í Føroyum vístu stóra
framgongd á fleiri økjum, sum blivu tikin upp í kanningini
árið fyri. Fokusøkið “Nærmasti leiðari” er munandi betrað,
aftaná at vit hava lagt dent á førleikamenning av okkara
formonnum/-kvinnum. Betringin var týðandi við 6 indeks
stigum, og øktist frá 67 í 2019 til 73 í 2020, sum er á hædd
við vísitølini fyri somu vinnu í ár.
Í Skotlandi var ”Better Business” kanningin liðug í september
2020. Kanningin varð samanborin við 160 ymiskar fyritøkur
í Stóra Bretlandi. Úrslitið fyri heilsu og trygd var gott, og
vísti at starvsfólk sum heild eru nøgd við arbeiðshættirnar.
Starvsfólk taka undir við fjølbroytni og inklusjón, har yvir
90% av starvsfólkunum eru greið yvir, at allar mentanir,
SUNN FÓLK

trúarsannføringar og minnilutabólkar verða góðtikin, og 88%
av starvsfólkunum hava eina greiða fatan av, hvussu man
mátar avrik. Miðlingin av strategisku leiðini hjá vinnuni kann
betrast, og dentur verður lagdur á hetta framyvir. Fyri at
tryggja heilsu og trivnað hjá okkara starvsfólkum, gjørdu vit
eisini tvær kanningar í samband við Covid-19.
Formenn/-kvinnur hava lagt úrslitini fram fyri síni starvsfólk
og hava gjørt virkisætlanir fyri allar deildir.

TRIVNAÐARKANNING SVARSTIG
FØROYAR

69%

SKOTLAND

71%

Á hædd við miðal svarstig fyri vinnuna í Skotlandi (miðaltalið
liggur í 60-unum)
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AT DRAGA AT OG FASTHALDA

Vit hava útbúgvingarskeið til øll størv í fyritøkuni uttan mun til

Teams í fýra mánaðir, og hetta gav leiðarunum møguleikan

At draga at og menna dugnalig fólk er týdningarmikið. Í

starvsroyndir. Okkara vinnuførandi førleikamenningarskipan

til beinanvegin at brúka læruna frá hvørjum moduli í teirra

Føroyum seta vit lærlingar, starvsnæmingar og starvsfólk

í Skotlandi er grundað á eina samanseting av almennum

arbeiði.

innan fleiri starvsgreinar, so sum marknaðarføring, fígging,

vinnustandardum innan havbúnað og serkrøvum, og eru

aling og havlívfrøði, eins væl og starvsvenjing í 2 vikur fyri

gjørd til at nøkta tørvin hjá okkara fyritøku. Sí meira um

Í Skotlandi eru í 2020 brúktir yvir 11.000 frálærutímar á

næmingar í fólkaskúlanum, lesandi og lærlingar, sum ofta fáa

okkara førleikamenningarskipan á síðu 39.

2.000 skeiðum. 46 starvsfólk eru í læru, og 9 onnur starvsfólk

varandi størv.

byrja at læra í 2021.

SUNN FÓLK

Orsakað av Covid-19 avmarkingum máttu vit minka mest

Í Skotlandi hava vit ígjøgnum árini verið við til ymisk

Vit bjóða marknaðarleiðandi fyrimunir til starvsfólk í

møguligt um regluligu vitjanirnar av lesandi. Kortini so fóru

tiltøk, sum áhugapartar hava skipað fyri. Minniligasta

føstum starvi í Føroyum. Herundir partabrævaskipan, sum

vit í 2020 undir samstarv við ein skúla, har dentur varð lagdur

átakið er altíð the Royal Highland Show har vit, saman

248 starvsfólk teknaðu seg til í 2020, bonuspartabrøv og

á sjóvinnu. Nýggjunda floks næmingar fingu møguleikan

við starvsfeløgum í framleiðsluni, hava ein framúr

ymiskar tryggingar, herundir lívstrygging, vanlukkutrygging

at koma í starvslæru í nakrar dagar í allari virðisketuni, og

pall til at varpa ljós á spennandi starvsmøguleikarnar,

og bráðsjúkutrygging. Okkara eftirlønargjøld og barns

vit fingu sera góðar afturboðanir frá bæði næmingum og

sum eru í okkara geira, og har vit eggja ungfólki til at

burðarfarloyvi eru í tráð við landsins lógir. Harafturat víðkar

lærarum. Vit eru ein av høvuðsstuðlunum av árliga Job Match

luttaka við at “gita vektina á laksinum”, samstundis

Bakkafrost barsilstíðarskeiðið við fullari løn fyri foreldur í

tiltakinum, sum bleiv hildið á netinum, har lesandi kundu fáa

sum tey læra um lívsringrásina hjá besta laksinum í

føstum starvi í Føroyum.

samband við Bakkafrost og fáa eitt lítið innlit í alivinnuna.

Skotlandi. Vit hava eisini drigið áskoðarar til, við at

Hetta hevur víst seg at vera ein munadyggur háttur at draga

hava smakkiroyndir.

dugnalig fólk til.

Í Skotlandi sammeta vit okkum við líknandi vinnu fyri at
tryggja, at okkara ágóðar í minsta lagi samsvara við vinnu
standardar. Vit bjóða ymiskar ágóðar, herundir starvs

Vit hava bundið okkum til at menna og gera íløgur í okkara

Upplýsingar um okkara umsetning síggjast her: www.

fólkahjálparskrá, “súkkla til arbeiðis” skrá, heilsueftirlit,

starvsfólk. Í Skotlandi arbeiða vit saman við stovnum og fel

bakkafrost.com/sustainability/data

starvs
tíðarágóðar, “keyp og sel” marknaður, eyka frídagar

øgum kring landið og í økjunum, herundir LANTRA, ”Devel

grundað á starvstíð, og tilboð og avsláttur á staðbundnum

op
ing Young Workforce”, ”Scottish Aquaculture Innovation

Fyri at tryggja at vit framhaldandi røkka hægstu heilsu-,

tæn
astustøðum. Ein heiðurslønarskrá er ment fyri at

Centre (SAIC)”, ”North Atlantic Fisheries College (NAFC)” og

trygdar- og vælferðarstandardum, hava vit árligar venjingar

viðurkenna avrik, sum eru í tráð við okkara virðir og fyri at

”Aquaculture Curricular Advisory Group”. Vit hava knýtt sterk

og brúka bæði innanhýsis og uttanhýsis undirvísarar, sum

fremja hugburðsbroyting. Heiðurslønirnar, sum vit byrjaðu at

bond við fólkaskúlar og miðnámsskúlar og fara regluliga á

undirvísa í evnum, sum røkka frá reinføri, fyrstuhjálp,

lata í 2019, hava longu víst sítt virði, og vit fáa framúr vísitøl

útbúgv
ingarráðstevnur og vitja skúlar, fyri at vísa á ymsu

arbeiðstrygd, trygd á sjónum, trygd í samband við nýtslu

fyri vinnuna, og tær eggja starvsfólki til at liva samsvarandi

starvs
møguleikarnar í okkara geira. Orsakað av farsóttini

av kemiskum evnum, til fiskaheilsu. Vit endurskoða skeiðini

okkara virðum og at stremba eftir bestu siðvenju. Eitt dømi

hava vit ikki kunna bjóða starvsvenjing ella lestrarstørv

regluliga.

er okkara toymi í Torridon, sum fekk eina serliga heiðursløn

í Skotlandi í 2020. Tó hava vit hildið fram at arbeiða tætt

í 2020 eftir at hava veitt hjálp til tvær bjargingar, sí meiri

saman við staðbundnum miðnámsskúlum fyri at geva næm

Vit tryggja áhaldandi at leiðarar fáa hóskandi upplæring og

ingunum kunning um møguleikan fyri læruplássi. Við stuðli

vegleiðing. Í Føroyum hildu vit fram við at skipa fyri før

frá Edinburgh College hava vit fingið atgongd til virðið av

leikamenningartilgongd fyri leiðarar, har serfrøði uttanífrá

15.000 £ í stuðli frá skotsku stjórnini til at gera íløgur í

und
irvísti í leiðslu, fjølbroytni, samskifti og handfaring av

førleikamenning av okkara arbeiðsmegi fyri. Vit miða ímóti

ósemjum. Í Skotlandi gjørdu vit eina leiðslumenningarskrá

at fáa hendan stuðul aftur triðja árið á rað, og hetta gevur

í samstarvi við Edinburgh College fyri 20 millumleiðarar.

tilsamans 45.000 £ í stuðli til útbúgvingarátøk.

Orsakað av Covid-19 avmarkingum varð undirvíst gjøgnum

kunning á síðu 74.
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Í 2020:

arbeiðsumstøður gjøgnum alla veitaraketuna ígjøgnum

• Samstarvaðu um eitt heilsuátak í Føroyum “Rørsla fyri

okkara limaskap í SEDEX.

øll” og bjóðaðu okkara starvsfólkum ókeypis luttøku.

• Góvu øllum starvsfólkum í Føroyum møguleikan

Í 2021 halda vit fram við at styrkja okkara starvsfólkahóp
eins væl og at menna okkara lærlingaætlan. Vit miða
eftir at at fáa eina sjálvstøðuga góðkenning fyri sosialar
standardar fyri at styrkja okkum í uttanhýsis metingum á

sjálvboðin at taka lut í árligu ruddingini av fjøru og

mannarættindaøkinum. Vit fara at styrkja okkara tilgongd

starvsfólk í Føroyum. 100 starvsfólk tóku ímóti

framvið landi í Føroyum fyri at varðveita óspilta

at varpa ljós á fjølbroytni á arbeiðsplássinum og gera ein

tilboðnum.

umhvørvið kring okkara firðir.

politikk fyri javnstøðu millum kyn, sum longu er galdandi í

• Bjóðaðu ókeypis koppseting ímóti beinkrími til øll

• 248 starvsfólk luttóku í partabrævaskipanini fyri
starvsfólk.
• Skipaðu fyri okkara fyrsta “Bakkafrost altjóða degi”.
Ein dagur við denti á at hátíðarhalda fjølbroytni og at
varpa ljós á sameining og virkismentan.
• Tóku í nýtslu nýtt tvørgangandi netsamskiftisamboð
til starvsfólk, sum part av øktu royndunum at skapa
SUNN FÓLK

eina opna mentan.
• Hildu fram við førleikamenningartilgongd fyri leiðarar.
• Hildu áfram at seta tær 10 meginreglurnar í ST
Global Compact frágreiðingini í verk, og góvu
tilsøgn okkara um at verja menniskjarættindi;
at virða fakfelagsfrælsi og rættin til kollektivar
sáttmálasamráðingar; og at hava eina arbeiðsmegi,
uttan tvingsil, barnaarbeiði ella mismun.
• Árligi virkisdagurin varð avlýstur orsakað av Covid-19
avmarkingum, og ístaðin skipaðu vit í Føroyum
fyri tykisútferðum, har øll starvsfólk fingu ókeypis
fjallaskógvar og gávupakka.
• Høvdu samstarv við ein staðbundnan skúla
fyri níggjunda floks næmingar um at luttaka í
starvsvenjingardøgum ígjøgnum alla okkara virðisketu.
• Á altjóða umhvørvisdegnum lótu vit øllum
starvsfólkum í Føroyum trø. Vit høvdu eisini eitt tiltak
á høvuðsskrivstovuni, har ein serfrøðingur segði frá
søguni um trævøkstur í Føroyum.
• Hildu fram við at samstarva við okkara veitarar
fyri at betra sosial og umhvørvislig avrik og betra

• Skipaðu fyri hátíðarhaldi í samband við nýggju bókina

Skotlandi, og at halda fram við innanhýsis átøkum.

um søguna hjá Bakkafrost. Øll starvsfólk fingu eitt
ókeypis eintak.
• Hátíðarhildu avrikið at røkka 100% ASC góðkenning
í Føroyum við serligari máltíð til øll starvsfólk í
Føroyum.
• Settu í verk vaktarskipan á Applecross smoltstøðini í
Skotlandi í samráð við starvsfólk. Endurskoðað fleiri
ferðir til best hóskandi leisturin varð samtyktur fyri
toymið og virksemið.
• Mentu eina vegleiðing á Applecross í Skotlandi fyri at
geva venjing og hjálp á staðnum til toymið dagliga,
meðan tey økja sína vitan um arbeiðsgongdir og
útgerð.
• Settu í verk eina stempulskipan fyri øll starvsfólk í
Skotlandi, sum loyvir smidleika til at stempla inn og út
á stempulstøðum ella við eini app á telefonini.
• Gagnnýttu øðrvísi hættir at samskifta við starvsfólk,
herundir mánaðarlig starvsfólkakunning og
regluligar dagføringar við leiðreglum og kunning
viðvíkjandi spurningum, sum høvdu samband við
Covid-19, frá bæði skotsku og bretsku stjórnini.
Starvsfólkakanningar vórðu eisini fyriskipaðar.
• Settu í verk eina sjálvvirkandi kunningarskipan á
Cairndow framleiðsluvirkinum í Skotlandi, sum ein
effektivari máta at kunna starvsfólk um broyttar
ferðaætlanir. Eini 100 starvsfólk ferðast hvønn dag
við bussi frá Dunoon, Clydebank og Dumbarton til
Cairndow framleiðsluvirkið.

Í Skotlandi hava vit eina umfatandi røð av politikkum. Tó
halda vit at kvinnur og minnilutabólkar eru undirumboðað
í vinnuni. Vit fara tí at halda fram at menna okkara stuðul
til átøk sum WiSA (kvinnur í skotsku alivinnuni) og onnur
netverk, sum eitt ískoyti til at víðka okkara smidligu tilgongd
til arbeiðsfyriskipanir.
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BAKKAFROST FØROYAR
TÍTTLEIKI AV FRÁVERUSKAÐUM
PR. 1 MIÓ ARBEIÐSTÍMAR

10,23 9,63
2019

SJÚKRAFRÁVERA
2020

3,9% 6,4%
FØROYAR

THE SCOTTISH SALMON COMPANY
TÍTTLEIKI AV FRÁVERUSKAÐUM
PR. 1 MIÓ ARBEIÐSTÍMAR

30,92 24,19

SKOTLAND

2019

2020

2020

DEYÐSFØLL

0

2020
ONGI DEYÐSFØLL Í 2020
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HEILSA, TRYGD OG TRIVNAÐUR

undir fóðurframleiðsluni, smoltstøðunum, alibrúkunum, kryvji

Á Bakkafrost eru vit bundin av framhaldandi at betra standardir

virkjun
um og framleiðsluvirkinum, sum eisini verða skoðað

nar fyri arbeiðsheilsu og trygd við at skapa eina sunna arbeiðs

av triðjaparti og góðkend eftir GLOBALG.A.P. standardinum.

mentan. Nevndin hevur høvuðsábyrgdina av økinum og heilsa

Hetta umfatar strong heilsu-, trygdar- og vælferðarkrøv. Stóru

og trygd er á skránni til allar fundir.

tænastuskipini verða skoðað eftir altjóða ISM reglum.

Heilsa og trygd eru raðfest. At gera eitt trygt arbeiðsumhvørvi

Vit arbeiða forvirkið saman við vinnustovnum og myndugleikum

Vit fremja starvsfólkaheilsu og trygd ígjøgnum til dømis

fyri øll og tryggja, at vit taka til okkum eina mentan við

og arbeiða reglubundið fyri at minka um váðar, taka tilburðir í

staðbundnar arbeiðsbólkar, sum geva frágreiðing til okkara

framhaldandi betringum og bestu siðvenjum, er grundleggjandi

størsta álvara og eggja til opnar og sannar fráboðanir um allar

heilsu- og trygdarnevnd. Allir sjógvalarar og sjómenn skulu

fyri okkara virksemi.

tilburðir – líka mikið, hvussu smáir. Vit hava eftirlit við og máta

heilsukannast annaðhvørt ár, sum lógin ásetur. Starv
s

okkara framstig viðvíkjandi trygd við at sammeta við lyklatøl

fólkatrivnaður verður framdur ígjøgnum okkara innanhýsis

Vit eru bundin at gera eitt trygt arbeiðsuhvørvi sum ásett í

fyri vinnuna fyri at tryggja áhaldandi betringar og heilsu og

politikkir,

okkara meginreglum fyri atferð (Code of Conduct). Vit hava sett í

trygd hjá okkara starvsfólkum. Hetta umfatar skoðanir og eftirlit,

arbeiðstíðir og starvsfólkatiltøk, har áhugað kunnu luttaka.

verk eitt sett av leiðreglum fyri bestu siðvenju grundað á hægstu

starvsfólkaafturboðanir, nærum óhapp, vanlukkur og fráboðanir

heilsu- og trygdarstandardar á landi og sjógvi. Vit hava innanhýsis

til viðkomandi myndugleikar.

trygdarmannagongdir fyri allar deildir, herundir heilsu- og trygd

Okkara miðvísi dentur á trygd seinnu árini hevur ført til
færri tilburðir og lægri fráverustig.

sum

fevna

um

arbeiðsumstøður,

rímuligar

Málið fyri heilsu og trygd er at minka fráveru vegna
arbeiðsskaðar til 0 í 2023. Í Skotlandi hava vit longu

arnevndir, mannagongdir í neyðstøðu fyri øll viðkomandi øki, so

Vit hava neyvar heilsu- og trygdarmannagongdir og øll starvsfólk

gjørt stór framstig og hava minkað talið av fráveru vegna

sum eld, persónsskaða ella sjúku, ella um onkur dettur fyri borð,

hava fingið venjing og vegleiðing fyri at tryggja, at tey kennast

arbeiðsskaðar við umleið 35%.

og váðametingar, herundir váðaeyðmerking.

við viðkomandi mannagongdir. Víðfevnandi váðametingar verða
gjørdar regluliga og felagið hevur endurskoðað og ment eina

Vit hava árliga innanhýsis skoðan av allari virðisketuni, her

víðkaða mannagongd um handfaring av tilburðum.
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Vit hava sæð munandi betringar á heilsu og trygd
ar
mát

Í 2021:

ing
unum í 2020 samanborið við 2019. Høvuðspartarnir

• Halda fram at betra trygdaravrikini í fyritøkuni við øktum

eru á listanum niðanfyri. At 2020 spældi so væl av vísir, at

denti á váðastýring. Høvuðsøkini umfata fráboðanir um

fyri
byrgjandi amboðini rigga, herundir átøk so sum “Good

nærum óhapp, at deila bestu siðvenu og vitan og økja

Catches” og “Monthly 100” í Skotlandi og neyvar heilsu- og

trygdarkunningina á alibrúkunum. Neyv lyklatøl fyri

trygdarskoðanir í allari fyritøkuni.

heilsu- og trygd verða innførd.
• Miða eftir at minka talið av persónsskaðum við neyvum

Sí síður okkara um burðardygd á netinum fyri meiri kunning
um heilsu og trygd og grundarlagið fyri frágreiðingini.

fyribyrgingarátøkum.
• Íverkseta vit nýggja trygdarfyriskipan.
• Fyrireika fyritøkuna til ISO45001 góðkenningina.
• Íverkseta okkara trivnaðarstrategi í Skotlandi.

Í 2020:
Høvuðsavbjóðingin fyri vinnuna í ár hevur verið hóttanin
frá Covid-19 og heilsan og trygdin hjá okkara starvsfólkum.
SUNN FÓLK

At tryggja, at vit varðveita eitt trygt arbeiðsumhvørvi,
hevur verið okkara fyrsta raðfesting. Vit eru errin av, at
okkara starvsfólk hava tikið til sín og lagað seg til nýggjar
arbeiðshættir í tíðum, sum ikki eru sæddar áður. Vit hava
hesa tíðina lagt dent á virksemi, sum er avgerandi fyri okkara
vinnu: Tryggja heilsu og trygd hjá okkara starvsfólkum,
varðveitt heilsu og vælferð hjá okkara fiski, samstundis sum

• Eingin deyðsvanlukka og títtleikin av arbeiðsskaðum,
sum viðførdu fráveru, minkaði við 6% í Føroyum.
• Gjørdu 6.417 Covid-19 kanningar í 9 umførum fyri øll
starvsfólk í Føroyum
• Minkaðu arbeiðsskaðar sum viðførdu fráveru við
17,6% í Skotlandi, vegna minking serliga á sjónum og í
framleiðsluni.
• Lækkaðu arbeiðsskaðar, sum viðføra fráveru við

vit hava tryggjað vørugóðsku og støðuga veiting til okkara

21,8% í Skotlandi, serliga vegna 45,5% lækking av

viðskiftafólk.

skaðum í framleiðsluni.
• Fingu nýggja trygdar- og góðskuskipan í Føroyum,

Vit settu fleiri umfatandi tiltøk í verk, herundir sosiala frástøðu,

sum fer at gera tað lættari at fráboða tilburðir, nærum

eyka útgerð til starvsfólkavernd, strangari reinførisreglur,

óhapp og frávik. Skipanin liggur á okkara intraneti, og

hitavakingartól og broyttar vaktarskipanir fyri at minka

er tí atkomulig hjá viðkomandi starvsfólkum.

mest møguligt um sambandið millum fólk. Vit gjørdu fulla

• Fullførdu ASC góðkenningina fyri øll alibrúk í

váðameting á øllum okkara aliøkjum og framleiðslu hølum
fyri at verja bæði fólk og vørur. Í Føroyum bjóðaðu vit
ókeypis Covid-19 kanningar til øll starvsfólk í samstarvi
við heilsumyndugleikarnar. Hetta bleiv væl móttikið og vit
høvdu níggju kanningarumfør í árinum. Tilsamans 6.417
royndir vórðu gjørdar, og allar vóru negativar.

Føroyum. ASC standardurin setur høg krøv til
sosiala ábyrgd, herundir heilsu og trygd hjá okkara
starvsfólkum.
• Mentu ein trygdarkrók fyri at betra um trygdina hjá
okkara alarum í samband við fóðurflutning.
• Hildu á at betra okkara trygdarmentan á øllum okkara

Fyri meiri kunning um hvussu Bakkafrost handfór Covid-19

alibrúkum við denti á váðametingar, at kannað tilburðir,

farsóttina, sí síðu 18-21

hjálpa staðbundnu leiðslunum at tryggja eitt tryggari
arbeiðspláss, og við regluliga at deila kunning um trygd.

Sí www.bakkafrost.com/sustainability/data har vit vísa fleiri
upplýsingar um heilsu, trygd og trivnað.
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MANNARÆTTINDI

trælahald og javnrættindi galdandi fyri bæði fólk í føstum

Vit virða øll altjóða viðurkend mannarættindi. Vit virða

starvi og fyribilsstarvi. Vit bjóða tveir mátar fyri í trúnaði

Í 2020:

fakfelagsfrælsið og rættin til sáttmálasamráðingar og taka

at lata inn avdúkingar, antin við at lata hesar til okkara

• Høvdu vit onga varskógvaraklagu, ið hevði samband

ikki lut í nøkrum skipaðum flutnings- ella tvingsilsarbeiði og

starvsfólkadeild, ella umvegis okkara varskógvaraskipan,

misnýta ikki børn sum arbeiðsmegi og veita vissu fyri at vit

sum verður umsitin av uttanveltaðum triðjaparti.

ikki eru samsek í misnýtslu av mannarættindum.
Vit eru limir í SEDEX, og vit virka í samsvari við ”Ethical
Í Føroyum eru vit limir í Føroya Arbeiðsgevarafelag, sum

Trade Initiative”. Sosialar skoðanir gera tað møguligt hjá

hevur um hendi samráðingar við vælskipaða føroyska

fyritøkuni at meta um okkara veitarar, at fylgja við heilsu

privata arbeiðsmarknaðin. Rættindini hjá arbeiðsfólki eru

og trygd, og at vísa, at vit hava null tolsemi við misnýtslu av

vard av fakfeløgum og umboðum fyri fakfeløgini, t.d. fyri

mannarættindum so sum barna- og tvingsilsarbeiði.

at tryggja okkara arbeiðsfólki eina rímuliga løn í samsvari
við sáttmálan. Vit møtast javnan við yrkisfeløg og stremba

SUNN FÓLK

eftir at hava eitt gott og uppbyggjandi samband við tey.

At fólk trívast er týdningarmikið fyri okkum, og

Starvsfólkaumboð fáa frí frá sínum arbeiði til tess at útinna

vit vænta at tað sama er galdandi hjá okkara

sínar skyldur, íroknað skeið.

samstarvsfelagum. Teir eru bundnir við sáttmála at
liva upp til okkara veitarastandardar, har teir millum

Í Skotlandi verða starvsfólk uppstillað og vald av sínum

annað skulu vátta, at alt arbeiði verður gjørt í tryggum

starvsfeløgum til at umboða seg í starvsfólkaumboðsráðum

arbeiðsumhvørvi, uttan mismun og barnaarbeiði.

kring økini. Tað eru ongar felags samráðingar ella fakfeløg.

Vit vænta veitarar at gjalda rímuligar lønir til síni

Valdu umboðini møta á fundum vegna teirra starvsfelagar

arbeiðsfólk í samsvari við staðbundnar lógir og

viðvíkjandi týðandi málum á arbeiðsplássinum um at betra

reglugerðir.

samskiftið, og at koma á tal við og at fáa góð viðurskifti við
leiðsluna, grundað á álit og samstarv. Umboðini skifta orð
um sjónarmið og viðurskifti hjá sínum starvsfeløgum áðrenn
fundirnar og geva afturboðan. Regluligir fundir verða hildnir
hvønn ársfjórðing, og umboðini hava skyldu at møta á øllum
ásettum fundum.
Bakkafrost hevur eina mannagongd til viðgerð av kærum og
eina varskógvaraskipan, sum er atkomulig fyri øll starvsfólk.
Okkara leiðreglur viðvíkjandi mannamuni eru í samsvari við
ILO sáttmálan. Mismunur á arbeiðsplássinum verður ikki
góðtikin, og vit hava leiðreglur og mannagongdir fyri, hvussu
vit handfara mál viðvíkjandi mismuni.
. Í Skotlandi er okkara tilsøgn til reiðilig, virðilig og rættvís
arbeiðsviðurskifti feld inn í politikkirnar um etiskan handil,

Vit hava eina null tolsemishugsjón til alt slag av
eyðmýking, happing, órættvísari viðferð ella øðrum
atburði, sum ikki kann góðtakast til arbeiðis.

við mannarættindi, mismun ella barnaarbeiði.
• Vit dagførdu øll SEDEX spurnarbløð, sum viðvíkja
okkum sjálvum, og lótu okkara veitarum og
viðskiftafólki hesi.

2021 Í MIÐDEPLINUM
• Ætlanir fyri fjølbroytni og inklusjón
• Lærlingaætlan
• Sosialur standardur fyri at styrkja metingina av
mannarættindum
• Sameina fyritøkuna á einum innanhýsis samskiftispalli
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Sunn fólk
Førleikamenningarskipan

Vit stremba eftir áhaldandi menning og framgongd á
yrkisleiðini hjá okkara starvsfólki.
Okkara førleikamenningarskipan, sum er leiðandi í
vinnuni í Skotlandi, eru grundað á ymiskar landsstand
ardar fyri havbúnað, og stiðjar seg at krøvum, virðum
og ynsktari atferð, sum er serstøk fyri virksemið í
Skotlandi.
Førleikamenningarskipanin

fyri

starvsfólk

bæði

í

alingini og á smoltstøðunum ásetur umfatandi leið
reglur fyri meting og menning av førleikum á øllum
starvsstigum, og vísir eina greiða leið fyri framgongd.

SUNN FÓLK

Starvsfólk verða mett árliga í mun til viðkomandi
før
leika
menningarskipan eftir eini skipaðari av
riks
meting, sum vísir teirra núverandi førleikastøði,
og gevur deildarleiðaranum møguleika at gera eina
greiða menningarætlan fyri komandi árið, fyri at
tryggja áhaldandi menning.
Síðani førleikamenningarskipanin varð sett í verk í
Skotlandi í 2015, er miðal førleikastøðið í sjógv- og
feskvatnsvirkseminum hækkað við 14%.
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Sunnur laksur
Frásøgn um
avrik

STRATEGISK RAÐFESTING
SUNNUR LAKSUR

• At vera betri enn leiðandi standardar

HVÍ TAÐ HEVUR TÝDNING

Við at leggja dent á ábyrgdarfulla tilgongd til havbúnað, gera

Áhaldandi fólkavøkstur og vaksandi tørvur á proteinum leggur

vit okkara til at røkka málunum 2, 6, 14 og 17 hjá ST fyri

trýst á jørðina. Havbúnaðarvinnan verður mett at vera ein

burðardyggari menning. Sí síðu 13 fyri meira kunning.

háttur at nøkta hendan tørv, við at veita eina burðardygga
2020 AVRIK
Í MUN TIL 2020 TILSAGNIR
•
•
•
•
•

Varðveita okkara høga omega-3 støði
Varðveita høgt kundanøgdsemi við vørugóðsku
Minka fellið av fiski til 6%
Hava ASC góðkenning á øllum aliøkjum
Víðarimenna og íverkseta ikki-medisinska viðgerð
við stórum denti á fiskavælferð
• At eingin fiskur skal sleppa

2023 TILSAGNIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Økja smoltstøddina til 500g
Varðveita okkara høga omega-3 støði
Einki brúk av antibiotika
Varðveita eitt undankomustig av laksi á 94% ella hægri
Økja gransking fyri at gera fiskaheilsuna og vørugóðskuna enn betri
Verða verandi í fremstu røð, tá ið tað kemur til djóravælferð
Menna vinnuleiðandi tilgongd til djóra vælferð
Varðveita ASC góðkenningina, BAP góðkenningina ella líknandi fyri
allan Bakkafrost laks

og føðsluríka proteinkeldu. Sambært FAO 2020 frágreiðingina,

HVAT GERA VIT

“Støðan í alheims fiskiskapi og havbúnaði 2020”, var nýtslan

At eggja til framleiðslu av meira burðardyggum mati

av sjógæti í 2017 17% av nøgdini, sum fólki í heiminum nýtti

við høgari føðslugóðsku verður verandi okkara fyrsta

av djóraproteinum, og 7% av samlaðu proteinnýtsluni. Sam

raðfesting. Okkara laksur veitir eina føðsluríka, munadygga

bært frágreiðingina fer havbúnaður framhaldandi at vera

og burðardygga keldu av djóraproteini við høgum omega-3

drívmegin aftanfyri vøksturin í alheims fiskaframleiðsluni, við

innihaldi. Góðskan er treytað av okkara náttúruumhvørvisligu

einum vøkstri á 32% frá 2018 til 2030.

umstøðum, tilsøgn til bestu heilsu og vælferðarstandardar og
at tryggja at okkara laksur verður fóðraður við burðardygt

Bæði føroysku firðirnir og skotsku vøtnini geva bestu ali

veiddum hágóðsku fóðri. Vit eru í øllum liðum av virðisketuni,

um
støð
ur orsakað av hitalagnum í sjónum, saltinnihaldi og

og tryggja fult sporførið og stremba eftir framhaldandi

streymi. Vit hava gjørt stór framstig við at betra undankomustig

betringum í øllum liðum.

og tøkuvekt, hava lækkað fóðurfaktorin, og hava staðfest betri
framleidni Tó stendur vinnan fyri avbjóðingum av fiskalús,
sjúku og niðursettari táknuheilsu. At royna at loysa hesar váð
ar fyri at tryggja góðsku og góðan vøkstur hjá okkara laksi,
sam
stundis sum vit varðveita hægstu heilsu og vælferðar
standardar, hevur eisini í stóran mun kravt samstarv millum

SDG Mál

feløg og stórar íløgur í nýggja tøkni til framhaldandi betringar.
Frameftir vænta vit at broyttar umstøður í havinum, so sum

EINGIN
HUNGUR

hægri hiti, eisini fara at føra til nýggjar avbjóðingar.
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Fóður

Trygd og góðskutryggingar standardar

Vit miða eftir at halda føðina so nær natúrligu føðini hjá villa

Vit skulu virka á hægsta støði viðvíkjandi góðsku. Vit

laksinum sum møguligt. Vit halda at hetta gevur fyrimunir,

leggja dent á HACCP (Hazard Analysis and Critical Control

íroknað eitt sunnari føðsluvirði. Vertikala integratiónin av

Point) við vandamálsgreining og sporføri í øllum liðum.

okkara fiskamjøli, lýsi, alifóðri og laksaframleiðslu gevur

HACCP eyðmerkir allar vandamiklar stýringarliðir (VSL) og

okkum fyrimunin, at vit kunna útvega hægstu góðskuna

Operational Control Points (ORP), og vit váðameta ímóti

av marinari rávøru frá vælskipaðum norðuratlantiskum

hesum. Vit senda regluliga vøruroyndir til kanningar hjá

fiskiskapi til okkara alifóður. Hetta tryggjar at vit nýta eitt

rannsóknarstovu hjá triðjaparti fyri at staðfesta dygdina í

høgt prosenttal av burðardyggum marinum innihaldi, sum

okkara matvøru trygdarætlanum, og starvsfólkini fáa røttu

gevur okkara laksi eitt høgt omega-3 feittsýru innihald.

upplæringina í matartrygd og góðsku.

Í 2020 høvdu vit í miðal eitt omega-3 tal á 2,5g pr. 100g

• Vit hava væl tryggjaðar mannagongdir fyri virksemis-

av laksaflaki. Sí síðu 58 fyri meira kunning um burðardygd

framhald og handfaring av tilburðum, herundir regluligar

fóður..

KUNDASTIG AV GÓÐSKUNI
Á LAKSINUM HJÁ BAKKAFROST
Avspeglar myndina hjá kundunum umboðandi 61% av
umsetninginum í 2016, 42% í 2017, 32% í 2018, 69% í 2019
og 72% av umsetinginum í 2020.

4%
25%

venjingar í at kalla vørur aftur.

71%

• Vit fylgja standardum og góðkenningum, og okkara víð
SUNNUR LAKSUR

fevnda innanhýsis eftirlitisskipan verður regluliga eftir
Laksur er eitt sunt matval, sum inniheldur nógv
føðsluvirði, ið eru neyðug fyri menniskju, herundir

hugd av myndugleikunum.
• 100% av okkara vørum og øll virðisketan er umfevnd av

omega-3 fitisýrur og D vitaminir. Mest týðandi marinu

triðjaparts góðkenning, sum fevnir um høg altjóða trygd

omega-3 fitisýrurnar eru EPA og DHA. Báðar eru

ar
krøv til matvøruframleiðslu. Les meiri um hetta undir

kendar sum munadyggar fyri at forða fyri hjartaæðra

samstarv og góðkenning á síðu 48-49.

sjúkum. Okkara laksur fær fyrsta floks fóður við høgum
marinum innihaldi og høgum omega-3 innihaldi.

• Bakkafrost USA flutti í nýggjan 3.250 m2 stóran fram
leiðslubygning síðst í 2020. Framleiðsluvirkið er skrásett
í FDA og hevur eina veitaraváttan sum tryggjar, at allir
veitarar innan- og uttanlands liva upp til okkara leiðandi

Uttan dálkandi evnir

standardar viðvíkjandi trygd og góðsku.

Okkara fóður inniheldur ongi vakstrarhormonir, innvølir
ella avskurð frá nakrari aling, og er væl undir ES mørk

Okkara strategiska raðfesting er at liva upp til og, har tað er

un
um viðvíkjandi óynsktum evnum, herundir dioxin og

møguligt, at fara framum leiðandi standardar fyri at tryggja

dioxinlíknandi PCB’um, men vit halda fram at leita eftir

vinnuleiðandi matvørutrygd. Vit hava dygdargóðar skipanir

nýggjum hættum at minka enn meira um hesi evni. Vit brúka

til váðametingar viðvíkjandi matvørutrygd og góðsku í

einans natúrligar antioxidantar fyri at verja ímóti oksidering

øllum liðum í virðisketuni. Góðskutrygging og eftirlit er í

og fyri at varðveita føðslugóðskuna. Ethoxyquin verður ikki

øllum liðum av framleiðsluni. Hetta hevur við sær dagligar

brúkt í okkara fiskamjøli og lýsi.

royndir og eftirlit, áðrenn heilsuváttanir verða útskrivaðar,

2020
0%
4%
25%
71%

Ónøgd
Eitt sindur nøgd
Nøgd
Meira enn ella sera nøgd

2019
0% Ónøgd
2% Eitt sindur nøgd
38% Nøgd
60% Meira enn ella sera nøgd

2018
0% Ónøgd
3% Eitt sindur nøgd
38% Nøgd
59% Meira enn ella sera nøgd

fyri at tryggja, at vøran lýkur altjóða krøv innan heilsu og

2017

matvørutrygd.

0% Ónøgd
4% Eitt sindur nøgd
19% Nøgd
77% Meira enn ella sera nøgd
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FISKAHEILSA OG TRIVNAÐUR
Vit leggja stóran dent á at liva upp til og at fara upp um
leiðandi standardarnar fyri fiskaheilsu og trivnað.

Veterinerir standardarar
Føroyar hava millum strangastu veterineru standardar í heimi
num, og hesar leggur Bakkafrost dent á at halda. Hesir umfata
eina røð av krøvum, so sum sjúkuviðgerð og fyribyrging, eftirlit
við fiskalús og flutning. Føroyska djóraverndarlógin, har tey
fimm frælsini eisini innganga, er innarbeidd í standardarnar.
Framhaldandi nýhugsan í alivinnuni hevur gjørt vinnuna føra
fyri áhaldandi at betra trivnaðarstøðið.
Laksaaling er millum mest gjøgnumskygdu og reguleraðu aling í
SUNNUR LAKSUR

Stórabretlandi, og okkara alibrúk verða regluliga skoðað av eini røð
av stovnum, herundir ”Marine Scotland”, ”Scottish Environmental
Protection Agency (SEPA)”, ”Fish Health Inspectorate” og
”Naturescot”. Vit leggja dent á at hava gjøgnumskygni í virk
semi
num, og at lata kunning bæði á kravdum og sjálvbodnum
grundarlagi til ymiskar stovnar og feløg, herundir Felagið fyri
skotskar alarar og Marine Skotland.
Vit leggja stóran dent á at tryggja hægstu standardar av vælferð
í allari okkara virðisketu og at gera framhaldandi betringar. Í
Skotlandi hava vit tikið í brúk okkara egna dynamiska og samfelda
SSC fiskaheilsustandard, sum er triðja parts skoðað, og leggur dent
á at gera áhaldandi betringar í øllum liðum av virðisketuni fyri at
tryggja, at besta siðvenja er aftanfyri alt, ið vit gera.
Hetta er ein serstøk tilgongd - vit eru einasti laksaframleiðari við
egnum standardi, sum er góðkendur av triðja parti. Fyri at tryggja
at laksurin verður aldur eftir hægstu vælferðarstandardum,
so halda vit okkum eisini at óhefta triðjaparts góðkenning,
herundir ”RSPCA Assured”, fremsta tryggingin fyri etiska aling og

alla tíðina eftir nýggjum hættum at betra trivnaðin, samstundis

Antibiotika

matvørumerking.

sum vit virða umhvørvið. Vit leggja dent á at arbeiða fyribyrgjandi

Bakkafrost laksur er framleiddur uttan at nýta antibiotika

við handfaring av fiskaheilsu og tálman av lús, við at hava eftirlit

síðan 2004 í Føroyum og síðani 2010 í sjógvalingini

Vit hava eitt roynt toymi av serútbúnum djóralæknum og

við heilsu og trivnaði og við atgongd til stóra viðgerðarorku og

í Skotlandi. Smoltstøðir í Skotlandi hava í stóran mun

lívfrøðingum, sum nærlagdir arbeiða við djóraheilsu og trivnaði,

vitan innan aling.

eldri tøkni, ikki RAS, og íløguætlanirnar í Skotlandi hava

eins væl og at teir upplæra okkara fólk úti á støðunum. Vit leita
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høvuðsdent á nýggjar framkomnar smoltstøðir, líknandi

frøðiligari trygd so hvørt smoltstøðirnar blíva størri við

teimum í Føroyum. Í 2020 nýttu tvær smoltstøðir í Skotlandi

størri biomassa.

viðgerð við antibiotika. Vit vænta at hetta gerst óneyðugt á
nýggju smoltstøðunum við RAS-tøkni.

Tær meira týðandi sjúkuavbjóðingarnar í okkara skotska
virksemi umfata AGD, PD, sum kemur av Salmon Alpha

Sjúkur

Virus, eins væl og CMS og HSMI.

Vit hava bundið okkum til ábyrgdarfullar alihættir og
at hava strangt eftirlit við heilsuni hjá okkara stovnum.

AGD kemur av snultaranum Neoparamoeba perurans, sum

Okkara fiskaheilsustrategi leggur dent á fyribyrgjandi

finst í nógvum aliøkjum kring heimin, og trívist har sumrini

heilsuviðgerð fyri at minka váðan fyri sjúku mest møguligt

eru heit, og saltinnihaldið í havinum er høgt. Snultarin kann

við koppseting, og við at betra fiskavælferðina á øllum

vera ein høvuðsorsøk til táknusjúku, ella hjáorsøk til aðrar

økjum mest møguligt.

táknuavbjóðingar, so sum frá æti ella hvalspýggju. Óviðgjørt
elvir tað til niðursetta táknuheilsu, sum hevur við sær minni

SUNNUR LAKSUR

Í Føroyum eru sjúkur, sum elva til stúran, í størstan mun

fóðurupptøku og vøkstur, og ábæri

hjartaklovningur (CMS), sum kemur av Piscine myocarditis

Viðgerð við feskvatnsbaði er sera effektiv fyri at fáa snult

fyri strongd og felli.

virus, og HSMI, sum kemur av Piscine orthoreo virus, tí hesar

arar burtur, og í Skotlandi er íløga gjørd í ein brunnbát bara

minka mótstøðuføri ímóti strongd. Frá mei 2021 verður alt

til feskvatnsviðgerð við RO tøkni, sum ger tað møguligt at

smolt, sum verður útsett, CMS mótstøðuført.

gera feskvatn burturúr sjógvi.

Fyrsta ættarliðið av aldum laksi av føroyskum uppruna bleiv

PD verður javnan funnið í skotskum alibrúkum, men

tikið í 2020, og hetta gav okkum møguleika at savna vitan um

ávirkanin er minkað, nú allur fiskurin verður koppsettur,

týdningarmiklu lindiseyðkennini, herundir CMS mótstøðuføri

og yvirvøka er av lívfrøðimarkørum í muskulskaðum fyri

og hvussu nógv kemur undan, sum eru avgerandi fyri

at meta um álvarsemi av sjúkuni. Útbrot enda tí vanliga við

lívfiskaskránna.

minni matarlisti í styttri tíð heldur enn felli. Vit samanbera
allar tøkar vaksinur, fyri at fáa sum best burturúr kopping

Í 2020 bleiv BKD funnin á nøkrum alibrúkum hjá Bakkafrost,

arstrategiini.

og fyribyrgjandi sjúkuatgerðir vórðu settar í verk. Smolt
blivu kannað fyri BKD áðrenn tey blivu sett á sjógv, og øll

Hjartaklovningur (CMS) kann vera avbjóðandi, serliga hjá

úrslitini vóru negativ. Í 2021 verður fokus á fyribyrgjandi

størri fiski, og tað er vanlig mannagongd at velja egg við

atgerðir, herundir eisini yvirvøka.

arvafrøðiligum mótstøðuføri. HMSI er víða um í skotskum
alibrúkum, men er vanliga ein støða, ið varir stutt og við
avmarkaðari ávirkan.

Frá mai 2021 verður alt smolt, sum verður sett út í
Føroyum, CMS mótstøðuført.

Ongar sjúkur sum skulu fráboðast myndugleikunum vórðu
funnar í okkara skotsku alibrúkum í 2020.

Heilsustøðan hevur sum heild verið góð á øllum smolt
støðum í 2020, og á feskvatnsstøðunum halda vit fram at
hava eyguni eftir nýggjum sjúkum. Størri dentur er á lív
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Lús

Reinsifiskur

Viðgerðarhættir uttan heilivág

Vit leggja stóra orku í handfaring av lús bæði við fyribyrgjandi

Vit brúka reinsifisk, sum nattúrliga finst í náttúruni, sum

Økt vitan og royndir innan ymsu sløgini av viðgerð uttan

og virknum atgerðum, t.d. við at økja orkuna til at viðgerða

ein burðardyggan hátt til lúsaviðgerð. Í náttúruni etur

heilivág, hevur gjørt okkum før fyri at taka betri grundaðar

lús uttan heiligvág við brúki av nýggjari tøkni, og við at

reinsifiskur lús uttan at skaða fiskin, og hetta hevur víst seg

avgerðir til ta best hóskandi viðgerðina.

víðka okkara ætlan við reinsifiski. Vit hava eina forvirkna

at vera ógvuliga munadygg viðgerð fyri at halda lúsatalinum

og yvirskipaða tilgongd til handfaring av lús og strangt

á alibrúkunum niðri.

Í 2020 gjørdu vit íløgur í nýggja mekaniska avlúsingar skipan,

heilsueftirlit, framt av okkara egna toymi av lívfrøðingum

FLS. Hon verður longu brúkt í Skotlandi og verður í mai 2021

SUNNUR LAKSUR

og djóralæknum, sum skjótt kunnu avdúka og seta í verk

Í Føroyum brúka vit rognkelsir fyri at forða lúsaálopum, tá

tikin í brúk í Føroyum. FLS skipanin lýkist SFI skipanini við

atgerðir, um avbjóðingar skuldu komið.

vit seta fisk út, uttan í tveimum støðum, har umstøðurnar ikki

eini mekaniskari spuli- og filturviðgerð, sum tekur lúsina

eru hóskandi. Í Skotlandi brúka vit rognkelsi ella varrafisk á

av fiskinum. Vit hava sett hesar skipanir í okkara egnu

Vit halda fram við at arbeiða tætt saman við akademikarum

øllum alibrúkum og hava sæð, at tað minkar í stóran mun um

tænastuskip, og hava tí altíð atgongd til viðgerðarmøguleikar.

og vinnufeløgum fyri at finna burðardyggar langtíðarloysnir

tørvin á aðrari viðgerð. Brúk av reinsifiski í laksaaling er enn

til heilsuavbjóðingarnar í vinnuni.

lutfalsliga nýtt og at tryggja vælferðina hjá reinsifiskinum

Tað er týdningarmikið at varðveita fleiri ymsar møguleikar

var ein raðfesting hjá okkum í 2020 og heldur fram at verða

fyri ikki-medisinska viðgerð fyri at hava tamarhald á lúsini

Vit brúktu ikki medisinska baðiviðgerð í Føroyum í 2020,

í miðdeplinum í 2021. Sí síðu 52 fyri meira kunning um

og at varðveita góða fiskavælferð.

og fylgja áhaldandi við lúsatølunum, sum verða kunngjørd

reinsifisk.

alment.

Viðgerð uttan heilivág er tann viðgerðin ímóti laksalús,
okkum dámar best.

Í 2020 lækkaðu føroysku myndugleikarnir markvirðið fyri lús
frá 1,5 til 1,0 vaksin kvennlús pr. fisk og hetta hevði við sær
økt tal av ikki-medisinskum viðgerðum móti lús.
Í 2020 høvdu vit økt fokus á fiskavælferð, serliga á handfaring
og viðgerð. Fleiri vitjanir av djóralæknum á alibrúkunum og
ein djóralæknaváttan áðrenn viðgerð tryggjar, at bert fiskur
við góðari heilsustøðu verður avlúsaður.

HØVUÐSORSØKIR TIL, AT FÆRRI
LAKSAR KOMU UNDAN
2020
FØROYAR
29.02.2020

Í øllum skotskum alibrúkum var miðaltalið av lús ímillum tey
lægstu seinastu 5 árini. Ásetingarnar krevja at talið skal vera
undir 2,0 vaksin kvennlús pr. fisk. Fyri at halda tølini innan
fyri hesar ásetingar, eru viðgerðirnar øktar, í mestan mun
uttan heilivág.

SKOTLAND

• Tilburðir orsakað av illveðri
• Útseting av fiski og tillagan
til sjógvin
• Hjartaklovningur (CMS)

• Táknusjúka
• Umhvørvið (vatngóðska/æti)
• Handfaring í samband við
viðgerð

ATLANTSLAKSUR
FELLISLUTFALL 2020
2020

2020

10,29%

0,45

FØROYAR

FØROYAR

11,43%

0,46

SKOTLAND

• Handfaring í samband við
viðgerð

LÚSATAL

Søgulig tøl, sí
globalsalmoninitiative.org

SKOTLAND

Miðal í 12 mánaðir av vaksnum
kvennlús á øllum aliøkjum. Nærri
kunning um brakklegging og
heilivágsnýtslu, sí www.bakkafrost.
com/sustainability/data
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Strategi fyri lívfrøðiligari trygd
Okkara strategi innan lívfrøðiliga trygd leggur dent á:
• Framleiðslu á landi fyri at økja miðal smoltstøddina til
500g og stytta tíðina í sjónum. Hendan strategiin fer at økja
framleiðsluorkuna, betra reglusemi við veiting, og minka
lívfrøðiliga váðan.
• Útvaldar klekingarskráir eru settar í verk fyri at betra
mótstøðuføri hjá fiskinum og vit koppseta allan stovnin.
• Okkara fiskaheilsulívfrøðingar og djóralæknar hava regluliga
umsjón og kanna øll alibrúk og smoltstøðir, gera kanningar,
ásettar í kunngerð, eins væl og at tey luttaka í skoðanum um
lívfrøðiliga trygd fyri alt samtakið.
• Í Føroyum kunnu vit minka um tættleikan í ringunum við
SUNNUR LAKSUR

at brúka størri nótir á nýggjum alibrúkum sum greitt frá
niðanfyri.
• Vit hava veterinerar heilsuætlanir fyri hvørt øki, ið miða
ímóti at minka fellið og betra mest møguligt um fiskavæl
ferðina.
Fellislutfallið í Føroyum var hægri í 2020 enn undanfarin
Dømi um okkara arbeiði at betra fiskaheilsu og -vælferð:
• Vit fingu ein nýggjan brunnbát til virksemið í Skotlandi
tíðliga í 2020. Brunnbáturin hevur økt flutningskapasitetin
og er útgjørdur við RO tøkni, sum ger tað møguligt at

• Fóðring steðgar nakrar dagar áðrenn flutning fyri at

ár. Høvuðsorsøkin til fellið var ein ógvuslig ódn í februar/

minka um evnaskiftið hjá laksinum og fyri at tryggja góða

mars, sum vardi í fleiri dagar við áhaldandi hvøssum vindi av

vatngóðsku.

eystri. Tað er sjáldsamt at hann liggur við somu ætt og slíkari

• Tá mekanisk viðgerð fer fram, verða nágreiniligar skrá

styrki so leingi. Føroyar verða javnan raktar av ódnum, og

At brúka hendan bátin til

setingar gjørdar, herundir hitamunur millum hitan í sjónum

Bakkafrost er væl fyrireikað við góðari útgerð. Kortini var

feskvatnsbað er sera munadygg viðgerð ímóti lús og fyri at

og hitan í avlúsingarskipanini og viðgerðartíð, lúsateljing,

hendan ódnin óvanliga hørð og gjørdi stóran skaða og førdi

taka amøbur (AGD) úr táknunum. Tað er serliga týðandi at

meting um virkna av viðgerðini og felli. Upplýsingarnir

til eitt felli á 26% av samlaða fellinum fyri árið.

talið av AGD er lægst møguligt fyri at minka ávirkanina av

verða brúktir til at meta um viðgerðina og fyri at finna

tilbúgvingarætlan varð sett í verk, har dentur varð lagdur á

øðrum táknuavbjóðingum, so sum alguuppblóman, og fyri

bestu viðgerðarhættirnar, herundir hita á vatninum,

lívfrøðitrygd fyri at tryggja, at tamarhald var á støðuni, og

at betra mótstøðuføri hjá laksinum ímóti strongd. Næsti

viðgerðartíð, tíðarbil fyri tronging og stødd av fiski.

at farið varð rætt fram. Útgerðin á øllum alibrúkum verður

gera feskvatn burturúr sjógvi.

fleirvirkni brunnbáturin verður tikin í brúk í Skotlandi í
2021.

• Vit gagnnýta reinsifisk best møguligt við at seta hann

Okkara

eisini regluliga eftirhugd.

tíðliga út og við at samskipa útseting á økini.

• Í Føroyum hava vit tríggjar serbygdar brunnbátar til flutn

• Verkætlanin við lúsafiltrum fevnir um eina filtreringseind,

Bakkafrost hevur ætlanir um at leggja alibrúk á best hóskandi

ing av livandi fiski, sum tryggja at fiskurin hevur tað gott

sum er gjørd til at taka burtur lúsayngul og forða fyri, at lús

økir longur úti á firðunum. Hesi alibrúk liggja meira ábær og

undir flutningi.

setur seg á fiskin. Fyrsta stig var at taka eina eind í brúk, og

krevja sterkari útgerð og størri ringar, har fiskurin ikki svimur

annað stig verður so fleiri eindir.

so tætt.

• Fyri at fáa best møguliga fiskavælferð, hava øll starvsfólk
fingið upplæring í tronging.
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við viðgerð, var stórt, grundað á títtleikan av kravdum
viðgerðum, fyri at kunna halda lúsatølunum niðri í 2020, men
nakrar ferðir førdu einstakir tilburðir í samband við viðgerð
til størri felli, tá táknuheilsan ikki var góð. Munadyggar
iltveitingarskipanir blíva brúktar undir viðgerðini ímóti lús,
við skiljing og tøku fyri at minka um váðan, tá fiskurin verður
trongdur.

Nýhugsan & menning
Í 2020 og inn í 2021 høvdu vit saman við Fiskaaling og
øðrum í vinnuni eina verkætlan um eftirlit við alguvøkstri
á føroyskum firðum. Verkætlanin fer at áseta eitt støði fyri
algur í ymsum støðum, og kanna møguleikarnar fyri at seta í
verk ávaringarskipanir fyri alguuppblóman.
SUNNUR LAKSUR

Fyrsta ættarliðið av laksi frá lívfiskinum hjá Bakkafrost bleiv
tikið í 2020. Nágreiniligir góðskuupplýsingar um vøkstur,
undankomu og sjúkumótstøðuføri vórðu savnaðir. Samstundis
blivu familjur frá lívfiskinum hjá Bakkafrost kannaðar á
norskari starvsstovu og greinaðar fyri arvafrøðiligar eginleikar
innan sjúkumótstøðuføri. Hesir upplýsingar verða grundarlagið
fyri valinum av lívfiskaskránni, sum farið verður undir í 2021.
Tað er týdningarmikið at meta møgulig økir við umhugsni fyri

Sum heild vóru spurningar viðvíkjandi táknuheilsu serliga

at áseta hóskandi stødd av ringum og fortoyningsrammur.

avbjóðandi teir heitaru mánaðirnar av triðja ársfjóringi og

Í Skotlandi hava vit bundið okkum til at samstarva við

Hetta umfatar triðjapartsgreiningar av streymviðurskiftum

nakað inn í fjórða ársfjóring, tá tað eisini var øktur tørvur fyri

vinnuna og hægri lærustovnar um at finna burðardyggar

og veðurlagshagtølum, og eina meting av styrkini á fortoyn

lúsaviðgerð. At tryggja best møguliga táknuheilsu er serliga

loysnir á avbjóðingum hjá vinnuni. Vit luttaka í eini røð av

ingsrammuni og bestu staðsetingini. Málið er at finna best

týðandi í hesum tíðarskeiðnum. At nýggjur brunnbátur,

kanningarverkætlanum hjá lærdum háskúlum í Skotlandi

møguligar umstøður til aling við at samantvinna eina góða,

útgjørdur við RO tøkni, kom í juli, hjálpti til við at minka AGD

fyri at betra fatanina og menna ábendingarstig fyri ymiskar

ábæra staðseting av okkara alibrúki við trygga staðseting av

í harðast raktu alibrúkunum. Í 2021 verður støðið av AGD

sjúkuavbjóðingar, so sum CGD og ikki-smittandi orsøkir til

ringunum, uttan at tað gongur útyvir fiskavælferðina.

minkað mest møguligt í fyrsta og øðrum ársfjóringi, fyri at

anemi/blóðtrot, eins væl og verkætlanum fyri at betra um

tryggja at fiskurin verður minni fongdur við amøbum, áðrenn

góðskuna av smolti. Vit leita alla tíðina eftir nýggjum hættum

tíðarskeiðið við størri váða kemur.

at betra fiskavælferðina, við at betra okkara førleikar at

Eins og undanfarin ár so var størsta orsøkin til felli í 2020 í dagliga
rakstrinum handfaring av fiskinum í sambandi við viðgerð.

handfara váðar og við fyribyrgjandi tiltøkum til rætta tíð.
Umframt at vera ein av orsøkunum til táknusjúku, so kunnu

Hetta arbeiðið verður gjørt áhaldandi fyri at økja vitanina

Í Skotlandi vóru hetta størstu orsøkirnar til felli; sjúka, táknu

umhvørvisligir tilburðir, so sum alguuppblóman, gera størri

um, hvussu vit betra fiskavælferðina mest møguligt, og betra

heilsa, umhvørvi, vatngóðska, algur og handfaring í samband

skaða og niðurseta táknuvirksemið. At koma fyri seg aftaná

yvirlitskanningarnar, fyri at fáa eyga á og minka sjúku hjá

við viðgerð. AGD kann vera ein høvuðsorsøk til felli, men er

hesar tilburðir tekur longri tíð og er meir óvist, um AGD

okkara fiski.

vanliga eisini ein orsøk til verri støðu í hinum bólkunum.

eisini er til staðar. Fellið, orsakað av handfaring í samband
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Í 2020:
• Settu í verk djóralæknavitjanir og váttanir áðrenn
mekaniska avlúsing.
• Øktu vit dentin á lívfrøðiliga trygd umborð á skipunum,
við váðagrundaðum reinføriseftirlitum fyri at tryggja
lívfrøðitrygd.
• Í Føroyum høvdu vit hvørki ISA, PD ella Furunkulosu.
• Fráboðaðu fylgjandi sjúkur til føroysku myndugleikarnar:
BKD og IPN.
• Løgdu framhaldandi dent á fiskavælferð undir
avlúsing, herundir djóralæknaeftirlit og betran av
avlúsingarskipanum.
SUNNUR LAKSUR

• Hildu fram við okkara fóðurverkætlan fyri at betra
fiskaheilsu og -vælferð.
• Løgdu framhaldandi dent á at betra vælferðina hjá
rognkelsum, herundir at betra fóðringina mest møguligt,
flutning og heilsukanningar.
• Samlaðu upplýsingar um góðsku, undankomu og
sjúkumótstøðuføri frá fyrst tikna ættarliðnum av
føroyskum lívfiski.
• Gjørdu vit kanningar fyri sjúkumótstøðuføri hjá føroyska
lívfiskinum, fyri at leggja grundarlagið undir úrveljingini
til lívfiskaskránna.
• Tóku eina nýggja sjálvvirkna koppsetingarmaskinu í brúk,
sum fer betri við fiskinum, og hevur orku til sjálvvirkandi
at koppseta 60% av føroysku smoltframleiðsluni í 2021.
• Høvdu lágt felli undir flutningi av smolti til útseting, men
kortini heldur hægri enn søguliga lága fellistalið í 2019.
• Yvirvaking av algum á føroysku firðunum og framvið
landi helt fram á fleiri aliøkjum í Føroyum.
• Settu iltsensorar upp á øllum alirammum í Føroyum fyri
at betra mest møguligt um fiskavælferð og fóðring.

SUNT LÍV 2020
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Í 2021 verður heilsa og vælferð hjá okkara fiski framhaldandi
ein raðfesting í virkseminum, og vit hava eina holistiska
tilgongd til at betra lívfrøðiliga avrikið við denti á at minka
nýtsluna av heilivágsviðgerð. Vit fara framhaldandi at
tryggja hægstu standardar fyri heilsu og vælferð hjá okkara
laksi, og at varðveita okkara vørugóðsku, kundanøgdsemi og
høga innihaldi av omega-3. Vit fara ikki at brúka antibiotika
á sjónum og fara at leggja dent á betraða lívfrøðitrygd og
sjúkufyribyrging.
Í 2021:
• Fara at brúka nýggja avlúsingarskipan, sum er eitt hent am
boð til at betra fiskavælferð mest møguligt og fyri at tálma
lúsatalinum.
SUNNUR LAKSUR

• Fleiri djóralæknavitjanir, meðan avlúsað verður, fyri at
tryggja góða fiskavælferð.
• Framhaldandi dent á lívfrøðitrygdina viðvíkjandi skipunum.

SAMSTARV OG GÓÐKENNING

burðardyggum keldum, og at arbeiða fram ímóti bert at nýta

Samstarv í altjóða laksageiranum er avgerandi fyri at møta

varandi orku. Málið hjá geiranum er at gerast tann fremsti

avbjóðingum innan burðardygd.

í heiminum til at útvega heilsugóðan, vælsmakkandi, føðslu

• Betra okkara rognkelsisstrategi mest møguligt. Í 2021 verður

ríkan mat, sum er framleiddur á mest ábyrgdarfullan og

ein størri prosentpartur av rognkelsunum av føroyskum upp

Vit spældu ein týdningarmiklan leiklut í stovnanini av Hav

burðardyggan hátt.

runa.

búnaðarfelagnum, sum bleiv stovnað fyri at seta í verk felags

vera ein lyklaleikari í at náa málið hjá Skotlandi um at hava 0

• Vit halda fram við at betra okkara lúsafyribyrgingarstrategi.

átøk til at fáa tamarhald á fiskalús og sjúku. Í 2013 vóru vit

vakstrarhúsgassútlát í 2045 – og at hjálpa landinum at koma

• Leggja dent á at spora kelduna til BKD smittuna og fyribyrgja

ein av stovnarunum av Global Salmon Initiative (GSI), sum er

fyri seg aftur aftaná Covid-19.

útbrotum.

Skotski aligeirin hevur møguleikan at

eitt altjóða leiðsluátak, ið virkar fyri at betra um burðardygd

• Áhaldandi dent á koppseting og best møguliga nýtslu av

í laksaaling. Síðani juli 2020 hevur Regin Jacobsen, stjóri

Síðani apríl 2020 hevur Havsbrún luttikið í einum bólki, sum

koppsetingarverkætlanini,

í Bakkafrost, verið samformaður í GSI. Sum liður í hesum

serliga hevur arbeitt við komandi útgávuni av GLOBALG.A.P.

sum verður liðug í 2021, koma at føra til økta verju í alivirk

samstarvi hava vit sett okkum fyri at fáa øll okkara aliøkir

Compound Feed Manufacturing standardinum fyri fóður

seminum hjá Bakkafrost.

góðkend av the Aquaculture Stewardship Council (ASC) í

framleiðarar.

kopp
ingarevnum.

Úrslitini

frá

• Dent á sjúkufyribyrging og betri innlit í heilsustøðuna á

2020. Hetta náddu vit í november 2020.

smoltstøðunum. Heilsustøðan hjá smoltinum hevur avgerandi
týdning fyri, hvussu fiskurin klárar seg í sjónum.

Vit hava eina umfatandi røð av innlendis og altjóða viður
The Scottish Salmon Producers Organisation (SSPO) hava

kenningum og góðkenningum í allari okkara virðisketu, sum

• Framhaldandi dent á at minka formalinviðgerðir á smoltstøðum.

givið út sína nýggju tilsøgn fyri burðardygd. „Ein betri

váttan fyri okkara krevjandi standardar. Øll virðisketan í

• Menna sjúkufyribyrging undir strúking og gitnaði av laksa

framtíð fyri okkum øll.“ Hendan miðar ímóti at skapa eina

Føroyum: fóðurframleiðsla, lívfiskur, smoltstøðir, alibrúk,

visión fyri framtíðina hjá skotska laksageiranum og er ein

kryvjing og framleiðsla eru góðkend eftir altjóða GLOBALG.A.P.

• Framleiða fyrsta ættarlið av eggum frá lívfiskastovninum

felags strategi, ment av teimum sum starvast í vinnuni. Vit

standardinum, sum ígjøgnum alla framleiðsluna leggur dent á

hjá Bakkafrost við betraðum mótstøðuføri ímóti úrvaldum

eru í fleiri nevndum, sum hava givið sítt íkast til tilsøgnina.

matvørutrygd, fiskavælferð, heilsu og trygd, og hvussu gingið

sjúkum.

Burðardyggur vøkstur í alivinnuni er avgerandi, og tilsøgnin

verður um umhvørvið. Í Føroyum hava vit harafturat “Ohne

eggjar til nýhugsan og loysnir á avbjóðingum, eins væl og

Gentechnik Non-GMO” (uttan eftirgjørd íblandingarevni).

eggum úr lívfiskastovninum hjá Bakkafrost.

at binda seg til at fiskur ikki sleppur, at fáa alt fóður frá
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Í 2020 bleiv okkara virki í Skotlandi tað fyrsta í Evropa
sum fekk 4 stjørnaðu Best Aquaculture Practice (BAP)
góðkenningina. Virksemið í Skotlandi er viðurkent eftir BAP
og BRC fyri framleiðsluvirkini og roykivirkið. Kryvjingin og

Góðkenningar

framleiðslan av góðskaðum vørum (VAP) hjá Bakkafrost hevur
Aquaculture Stewardship Council (ASC) Chain of Custody
góðkenningina, VAP framleiðslan er góðkend eftir BRC og IFS
matvørutrygdarstandardunum. Mjøl-, lýsi- og fóðurframleiðslan
á Havsbrún hevur fleiri góðkenningar: Allar eindir eru
góðkendar eftir ISO9001:2015, og mjøl- og lýsideildin eru

hava eisini GMP+. Øll okkara alibrúk í Føroyum eru góðkend av
Aquaculture Stewardship Council (ASC).
SUNNUR LAKSUR

Okkara viðurkenningar verða alla tíðina eftirhugdar, so okkara
nærlagda og reglubundna tilgongd fyri at liva upp til krøv
frá kundum okkara og fara eftir hægstu standardum í allari
virðisketuni, er grundarlagið undir øllum okkara virksemi.
Í 2020:
• Náddu 100% ASC góðkenning fyri øll alibrúk hjá
Bakkafrost í Føroyum.
• Náddu 4 stjørnaða BAP góðkenning í Skotlandi.
• Stóðu 100% av skoðanunum í øllum okkara ymsu
góðkenningum.
• Fingu góðkent framleiðsluvirki Bakkafrost USA eftir
ASC og MSC standardunum.
• Fóru undir fyrireiking til ISO 9001, 14001, 450001.

Í 2021 miða vit eftir at varðveita okkara aliøkir í Føroyum
eftir ASC standardinum, varðveita okkara 4 stjørnaðu BAP
góðkenning í Skotlandi, og fyrireika okkum til at fáa BRC
standardin á framleiðsluvirkinum í USA. Hildu fram við
fyrireikingunum at fáa føroyska virksemi góðkent eftir ISO
9001, 14001, 45001.

RESPONSI BLE SUPPLY

MSC Chain of Custody standardinum. Okkara laksamjøl og -lýsi

RESPONSI BLE SUPPLY

góðkend eftir GMP+ standardinum, IFFO RS góðkenningini og

SUNNUR LAKSUR

Best Aquaculture Practice (BAP)
Í 2020 bleiv The Scottish Salmon Company fyrsti
laksaframleiðari í Evropa, sum fekk fýrastjørnaða
BAP góðkenning (besta siðvenja innan aling) fyri
okkara feskvatns-, sjógv- og framleiðslustøðir, eins
væl og at útvega fóður frá BAP góðkendum veitarum.
BAP er einasta góðkenning fyri havbúnað, sum
fevnir um alla virðisketuna, og er viðurkend av bæði
Global Food Safety Initiative og Global Sustainable
Seafood Initiative. BAP standardirnir eru bygdir á
tær fýra súlurnar innan burðardygd við sporføri sum
SUNNUR LAKSUR

grundarlagi:
1. Umhvørvislig ábyrgd – í samsvari við standardar
sum viðvíkja varðveitslu av búsetingum, vatn
góðsku og frárensli.
2. Djóra heilsu og vælferð – besta framferðarhátt
innan djórahald og sjúkufyribyrging.
3. Sosial ábyrgd – tryggja at vit fylgja bestu sið
venju innan mannarættindi, arbeiðsrætt og starvs
fólkaheilsu og trygd.
4. Matvørutrygd - vissu fyri at onki antibiotika ella
onnur evnindi eru brúkt.
Tær fýra súlurnar umfata øll økini í framleiðsluni –
fyritøkuna og tess staðbundnu samfeløg, laksin og
umhvørvið, har hann er aldur og brúkararnar, sum
njóta endaligu vøruna.

SUNT LÍV 2020
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100%
ASC Góðkend
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Reinsifiskur - Ein natúrlig
og burðardygg loysn

SUNNUR LAKSUR

Ein av størstu avbjóðingunum, sum alheims alivinnan

Heilsa og vælferð hjá rognkelsinum er ógvuliga týdn

• Mentu eitt samstarv við staðbundnar taraalarar. Sersnið

stendur fyri, er fiskalúsin. Vit brúka reinsifisk sum ein

ing
ar
mikil, og vit halda fram í okkara arbeiði at betra

givin taraskjól, har rognkelsi kann fjala seg, hvíla og sova,

natúrligan burðardyggan hátt at handfara lús, sum natúrliga

mannagongdirnar mest møguligt. Fyri at minka fellið og

livir í sjónum. Reinsifiskurin etur lýsnar, sum sita á

bøta um vælferðina hjá rognkelsum, gjørdu vit eina røð av

laksinum, uttan at skaða laksin, og hetta hevur víst seg at

betringum í 2020.

vera ógvuliga munadygt fyri at halda lúsatalinum á okkara
sjógvaliøkjum niðri.

støðini í Svínoy sett út. Við hesum verður flutningurin til økini
styttur munandi. Talan var um 23% av samlaðu nøgdini. Hetta

reinsifisk. Rognkelsi (Cyclopterus lumpus), ein reinsifiskur,

hevur minkað um strongd í samband við flutning, og fyrsta
árið vísir eina minking í fellinum við útseting.

havi, hevur víst seg at vera sera munadyggur í at halda

• Uppsetingin av teldustýrdum fóðurskipanum fyri rognkelsir

lúsatølunum niðri. Hann er settur út á 18 av 20 alibrúkum

heldur fram, og tað eru nú 12 alibrúk í Føroyum, sum hava

í Føroyum. Rognkelsi verða ikki nýtt á tveimum alibrúkum
orsakað av hørðum streymviðurskiftum.

hesar skipanir.
• Havsbrún er við í eini 2 ára kanningarverkætlan um,
ígjøgn
um fóðrið, at betra vælferðina hjá rognkelsinum.

Rognkelsi hevur víst seg at vera ógvuliga munadygt til at
minka um talið av lús, tá lúsatølini eru lág, og vísa seg at
klára at halda teimum niðri.

Meira enn 90% eru aldir, og restin er burðardygt útvegað
frá góðkendum staðbundnum veitarum.

• Í 2. ársfjóringi blivu fyrstu føroysku rognkelsini frá smolt

Vit halda fram at gera íløgur og víðka okkara ætlan fyri
sum hevur sín uppruna í køldu farvøtnunum í norðuratlants

verða roynd.
• Í Skotlandi er reinsifiskur settur út á øllum sjógvalistøðum.

Serframleidda fóðrið verður nú brúkt á alibrúkum.
• Rognkelsi er við í mánaðarligu kanningunum hjá Fiskaaling,
sum eisini ger mánaðarligar kanningar av heilsustøðuni.
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Sunt umhvørvi
Frásøgn um avrik
STRATEGISK RAÐFESTING
• At minka mest møguligt um árinið á umhvørvið

2020 AVRIK
Í MUN TIL 2020 TILSAGNIR

SUNT UMHVØRVI

• Útfóðringin skal gerast betri
• Íverkseta eina burðardygga fóðurstrategi
• Halda fram við at skifta koparviðgjørdar nótir

2023 TILSAGNIR
• Í 2030 at hava minkað vav 1 og 2 CO2 slóð av virksemi í Føroyum
við 50%
• Halda fram at granska í burðardyggum fóðri
• Kannað nýtt burðardygd havtilfeingi til fiskamjøl
• Betra fóðurstrategiina mest møguligt og varðveita leiðandi FCR
støðuna í vinnuni
• Fáa ISO14001 umhvørvisliga standard góðkenning í Føroyum. Hon
er fingin uppá pláss í Skotlandi
• Eingin fiskur skal sleppa
• Minka munandi um umhvørvisárin frá pakkivirksemi
• Kanna nýggjar møguleikar fyri útvegan av burturkasti til nýggja
biogassverkið
• Endurnýta omanfyri 97% av nýtta vatninum á smoltstøðunum

SDG Mál

HVÍ TAÐ HEVUR TÝDNING

At varðveita náttúrutilfeingið, sum vit eru bundin at fyri at kunna

Vælferðin og heilsan hjá fiski og natúrliga umhvørvið hanga

framleiða heilsugóðan laks, er alneyðugt, og at vit áhaldandi

óreingiliga saman, og eru grundarlagið fyri ábyrgdarfullari laksa

hyggja eftir mátum at handfara okkara árin og minka um okkara

aling, og menningin má ongantíð ganga útyvir hesi virðir. Vit

ávirkan á umhvørvið og at verja annað djóralív. Vit halda fram

hava sum einstaklingar og saman ábyrgdina av at verja okkara

við at arbeiða við evnunum, sum verða viðgjørd í STmálum fyri

umhvørvi, og leggja stóran dent á at minka mest møguligt um

burðardyggari menning. Mál 6,7,9,12,13,14 og 15. Sí síðu 54 fyri

møguliga ávirkan, sum okkara virksemi kann hava á staðbundnar

meira kunning.

vistskipanir, lívfrøðiliga margfeldi og natúrligt djóralív.
Laksavinnan hevur, í mun til aðrar framleiðarar av djóraproteini,

DÁLKING Á STAÐNUM

lutfalsliga lágt CO2 útlát. Bakkafrost hevur ein av lægstu fóður

Vit hava sett okkum fyri at minka dálkingina av staðbundna

faktorunum í vinnuni, og vit halda fast við raðfestingina at minka

umhvørvinum í hvørjum liði av okkara virðisketu, herundir

mest møguligt um ávirkanina á umhvørvi.

frárensl, staðbundna vatngóðsku, óljóð og luftdálking, og
gera íløgur í eina røð av tiltøkum fyri at minka mest møguligt

Stórt lívfrøðiligt fjølbroytni og ríkt fuglameingi og lív í sjónum er

um ávirkanina.

bæði í Føroyum og Skotlandi. Vit leggja stóran dent á at minka
mest møguligt um ávirkanina frá okkara virksemi, og at varðveita

Laksaaling er undir strongum regluverki, og øll okkara aliøkir

natúrliga umhvørvið við okkara aliøkir kring firðir og vøtn. Eisini

mugu vera í samsvari við strangar lógarásetingar og stand

hevur tað stóran týdning at virða lívfrøðiliga margfeldið kring

ardar hvat viðvíkur vatngóðsku og umhvørvi. Okkara støð

okkum, herundir eisini fiskileiðir, haðani vit fáa føðina.

verða regluliga eftirhugd og kannað av fleiri stovnum undir
landinum, og botnkanningar eru avgerandi partur av okkara

Hóast okkara CO2 útlát er lutfalsliga lágt fyri vinnuna, so eru vit

strategi at varðveita og betra umhvørvið, har vit virka. Vit

kortini vitandi um vaksandi hóttanina frá veðurlagsbroytingum,

hava longu fingið ISO 14001 standardin í Skotlandi og arbeiða

sum kunnu koma at hava stóra ávirkan á okkara vinnu í framtíðini.

við at fáa hann settan í verk í Føroyum. ISO 14001 er ein

Skiftandi veðurlag, oftari illveður, heitari sjógvur og súrgan av

altjóða viðurkendur standardur fyri umhvørvishandfaring, og

sjónum hava øll avbjóðingar við sær.

veitir vissu fyri, at umhvørvisliga ávirkanin verður áhaldandi
máta, eftiransa og betra.

Bakkafrost hevur longstu samfeldu virðisketuna í vinnuni, og hetta gevur
okkum ein serstakan møguleika at stýra okkara ávirkan. At stýra ávirk

Vit hava luttikið í átøkum sum skulu minka um óljóð frá

anini innanífrá og uttanífrá er eitt høvuðsøki, tí vit halda fram at útflyta

virkseminum, serliga týðandi í fjartliggjandi økjum, har vit

til altjóða marknaðin og at útvega okkum sertilfar úr øllum heiminum.

hava okkara virksemi. Vit taka allar klagur um óljóð frá ali
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virksemi í størsta álvara og kanna klagurnar nágreiniliga fyri
at tryggja, at tað verða gjørd átøk fyri at fáa viðurskiftini í
rættlag. Sum dømi kann nevnast at vit í 2020 minkaðu lág
frekvens ljóðútlátið frá brunnbátinum “Hans á Bakka”.

Dømir um gjørd átøk fyri at minka ávirkan.
• Alibrúk flutt til meira ábær økir við harðari streymi, har
sum tað var møguligt.
• Broytt staðseting av aliringum, har tað var hóskandi.
• Góvust við at nýta koparviðgjørdar nótir í 2018 í Føroyum.
• Løgdu dent á feskvatn og mekaniskar hættir til lúsaviðgerð
• Filtrerað frárensl frá framleiðslu.
• Tryggjaðu hvíldarskeið ímillum framleiðsluárgangir, so
SUNT UMHVØRVI

havbotnurin kundi endurnýggja seg (í miðal 20,6 vikur í
Føroyum og 13,7 í Skotlandi).
• Gjørdu íløgur í vakmyndatól fyri at betra mest møguligt um
fóðringina á sjógvalistøðunum
• Áhaldandi yvirvaking av ávirkanini á havbotnin við
størsta biomassa fyri at tryggja burðardygga gagnnýtslu á
alibrúkunum, herundir royndir av djóralívinum á botni fyri
at meta um ávirkanina á lívfrøðiliga fjølbroytni.
• Regluligar metingar av ávirkanini frá lívrunnum evnum
kring ringarnar í Føroyum. Kemiskar greiningar av kopari,
zink og lívrunnum evnum kring ringar og alibrúk, fyri at
meta um langtíðarávirkanina av alivirkseminum.
• Høvdu eftirlit við sjógóðskuni til dømis við at testa fyri
innihald av fosfor og nitrogen.
• Løgdu dent á feskvatn og mekaniskar hættir til lúsaviðgerð

Vit eru í samsvari við lógina viðvíkjandi frárensluvatni. Sí
Í 2020 teknaði Bakkafrost seg til ST meginreglurnar

www.bakkafrost.com/sustainability fyri meira kunning um

heldur enn brúk av diflubenzuron, hydrogen peroxide og

um burðardygt hav – eitt lyfti um at verja okkara

frárensluvatn.

øðrum kemiskum evnum til avlúsan.

havumhvørvi. Sum part av hesum hava vit bundið
okkum til at gera nakað fyri at forða dálking av

Vit taka virkin lut í ymsum verkætlanum, sum hava til enda

havinum, minka vakstrarhúsgassútlátið í okkara

máls at minka mest møguligt um umhvørvisligu ávirkanina av

virksemi fyri at forða fyri, at sjógvurin hitnar og

okkara virksemi, so sum okkara verkætlan við Fróðskaparsetri

súrgast, og arbeiða ímóti ringrásbúskapi. Alt hetta í

Føroya, sum er ætlað at skapa ein dygdargóðan og álítandi

samljóði við okkara lyftir, sum eru givin í okkara Sunt

myndil av streymviðurskiftum á føroysku firðunum og fram

Lív ætlan.

við landi.
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Í 2020:
• Søktu um loyvi til aling á opnum havi í Føroyum.
• Settu RAS skipanina (endurnýtsla av vatni) í verk
í Skotlandi. Hendan skipan verður longu brúkt
í Føroyum, og ger nýtsluna av vatni og fóðri
munadyggari.
• Byrjaðu at samla slamm frá frárensluvatninum á
smoltstøðini á Strond. Hetta verður umgjørt til biogass
og CO2 nevtralt el á biogassverkinum FÖRKA.
• Uppsettu upptøkutól á øllum albrúkum og í ringunum
fyri at fáa sum mest burturúr fóðring og fyri at verja
botnin.

SUNT UMHVØRVI

• Settu iltmátarar upp í øllum brúkum fyri at kunna
fylgja við iltinnihaldinum, fyri at tryggja at vit halda
okkum innanfyri umhvørvislig mørk.
• Minkaðu ljóðdálking frá “Hans á Bakka” við at minka
lágfrekvens ljóðútlátið.
• Fóru undir at gera batar á størstu keldurnar til óljóð frá
Havsbrún í Fuglafirði.
• Høvdu ongi dømi, har vit ikki hildu okkum innanfyri
umhvørvislógir og reglugerðir, og vit halda fram at
samstarva við myndugleikarnar til tess at tryggja, at vit
hava so lítið árin sum gjørligt.
• Hildu fram við at tillaga okkara virðisketu til
meginreglurnar hjá ST Global Compact.
• Byrjaðu at seta umhvørvisstandardin ISO14001 í verk í
allari okkara virðisketu í Føroyum.

Í 2021 - 2023
• Halda fram at seta í verk ISO14001 standardin um um
hvørvishandfaring í allari okkara virðisketu.
• Halda fram at stuðla verkætlanina á Fróðskaparsetri Før
oya, sum byrjaði í 2019, við denti á at skapa ein dygd
ar
góðan og álítandi myndil av streymviðurskiftum á
føroyskum firðum og fram við landi.
• Menna tríggjar RAS smoltstøðir í Skotlandi, sum gera
nýtsluna av vatni og fóðri munadyggari.

SUNT LÍV 2020
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Í 2020:
• Fóru undir samstarv um verkætlan saman við
alifeløgum í Føroyum, Umhvørvisstovuni og Fiskaaling
fyri at fáa størri vitan um lívfrøðiliga fjølbroytni á
havbotninum kring Føroyar.
• Víðkaðu vavið av verkætlanini um at betra vitanina
um lívfrøðiliga fjølbroytni á havbotninum til at
umfata eina meting av, hvussu lívfrøðiliga fjølbroytni
hjá botndjórum verður ávirkað av møguligum
umhvørvisligum árinum frá alivirksemi.
• Royndu kóparæðara í einum brúki í Føroyum.

SUNT UMHVØRVI

LÍVFRØÐILIGT FJØLBROYTNI

Vit hava tikið stig til at minka um árinið á fugl og havsúgdjór,

Vit eru greið yvir, at vit mugu hava umsjón við okkara

herundir at breiða ógvuliga sjónlig net yvir ringarnar fyri at

náttúruumhvørvi, og mugu tryggja minst møgulig árin

verja ímóti fugli. Bann ímóti skjóting av kópi kom í gildi bæði

og stuðla lívfrøðiligum fjølbroytni. Øll okkara alibrúk eru

í Skotlandi og í Føroyum tíðliga í 2021. Vit halda á at gera

staðsett á firðum og vøtnum, við ríkum sjó- og fuglalívi. At

munandi íløgur í nýggja tøkni ímóti rovdjórum og at betra

hava ein forvirknan leiklut í handfaringini av lívfrøðini og

handfaringina, og vit hava eyguni við nýggjum møguleikum

fiskalús, sum natúrliga finst í náttúruni og samspælið við

á hesum økinum.

náttúrufiskastovnar, er ómetaliga týdningarmikið.

vard øki, og ávirka ikki álvarsliga hótt ella hótt djórasløg á

Okkara aliøkir í Føroyum liggja ikki nær

reyðalista hjá IUCN.
Vit hava ein null hugsjón viðvíkjandi slopnum fiski og hava

• Byrjaðu at gera ein myndil av, hvussu lívrunna tilfarið
spreiðir seg undir øllum alibrúkum, fyri at meta um
møgulig árin á lívfrøðina á havbotninum kring allar
Føroyar.
• Hildu fram við verkætlanini um at útvega vitan
um sínámillum ávirkan ímillum aldan laks og villa
sílastovnin saman við Fiskaaling.

Í 2021-2023
• Halda fram at innføra tiltøk, sum minka váðan fyri at fuglar
fløkjast uppí netini og árin á staðbundið djóralív.
• Halda á við at fíggja og stuðla verkætlanir um at betra

gjørt munandi íløgur í fyriskipanir, sum forða fyri at hetta

Sí okkara heimasíðu www.bakkafrost.com/sustainability/

vitanina um lívfrøðiliga fjølbroytni av lívinum á hav

hendir, herundir við regluligum eftirliti at gera skjótar stað

data og heimasíðuna hjá Global Salmon Initiative til nærri

botninum kring allar Føroyar. Vavið av verkætlanini

festingar av váðum. Vit hava gjørt munandi íløgur í at styrkja

kunning um okkara árin á lívfrøðiliga fjølbroytnið.

vænt
ast víðkað til eisini at umfata eDNA greining av

nótirnar á øllum okkara alibrúkum, so tær eru meira mót

lívfrøðiligum fjølbroytni.

støðuførar ímóti veðri og eisini hóttanum frá rovdjórum. At

Fyri at betra lívfrøðiliga fjølbroytnið á jørðini, hava vit bund

• Halda fram við verkætlanini um at útvega vitan um síná

forða fyri at laksur sleppur er ein støðug avbjóðing. Staðsett

ið okkum til ábyrgdarfulla og burðardygga útvegan av rá

millum ávirkan ímillum aldan laks og villa sílastovnin sam

í Norðuratlantshavinum eru okkara alibrúk ógvuliga útsett,

vøru. Øll plantuprotein og oljurnar í okkara fóðri eru ikki

og ógvusligir stormar kunnu gera skaða og verða orsøk til at

ílegu
við
gjørdar (non-GMO) og soyabønirnar eru Pro-Terra

• Vit fara at halda fram við royndunum at forða fyri at fiskur

fiskur sleppur. Í 2020 slapp fiskur tíverri orsakað av óvanliga

góðkendar. Vit raðfesta at útvega staðbundna góðkenda mar

sleppur, og fara undir at kanna nýggjar hættir fyri at minka

ringum veðri.

ina rávøru, herundir eykaframleiðslu fyri at minka trýstið á

mest møguligt um árinið, sum okkara virksemi hevur á

fiskastovnarnar. Vit nýta einans burðardygt góðkendan við

staðbundna djóralívið.

Allir tilburðir, har illgruni er um at fiskur er sloppin, verða

á okkara roykivirki í Føroyum og FSC pappír til okkara egnu

fráboðaðir viðkomandi myndugleikum.

merkivørur.

an við Fiskaaling.
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BURÐARDYGT ALIFÓÐUR
Marinar rávørur
Ein trygg veitan av hágóðsku fóðri er altavgerandi fyri

Meðan fóðurframleiðarar hava miðsavnað seg um at

at tryggja heilsugóðan, føðsluríkan laks í heimsflokki og

skifta marina rávøru út við aðra rávøru, hevur Bakkafrost

burðardyggan vøkstur í okkara virksemi framyvir. Vit hava

valt at halda fram við høgum marinum innihaldi í okkara

bundið okkum til ábyrgdarfulla og burðardygga útvegan av

fóðri, tí hetta er ein meira burðardygg tilgongd fyri

fóðri og gjøgnumskygni. Okkara fóður hevur høgt innihald

okkara virksemi, eisini við atliti til okkara staðseting.

av marinari rávøru, og vit leggja dent á burðardygga og

Møguleikin til at fáa hendur á marinu rávøruni lokalt

ábyrgdarfulla framleiðslu av mjøli, lýsi og fóðri á Havsbrún,

merkir, at rávøran verður útvegað við lutfalsliga lágari

herundir eisini útvegan av rávøru.

kolevnisslóð.

Ígjøgnum ábyrgdarfullar mannagongdir fyri útvegan, hava vit
positiva sosiala og umhvørvisliga ávirkan á okkara samfeløg.

Grundir til at brúka høgt innihald av marinum rávørum eru:

Vit hava gjøgnumskygni í sambandinum við veitararnar
SUNT UMHVØRVI

av okkara marina tilfari. At skifta marina tilfarið í okkara

lívfrøðiligi fóðurfaktorur 1,18 í 2020, og vit stremba eftir at

fóðri út við plantutilfar er minni umhvørvisburðardygt

lækka hann til føroyska støðið. Ein lægri fóðurfaktorur vísir

tí tørvurin á vatni og lendi við hesum økist. Í Føroyum er

eina meira munadygga nýtslu av fóðrinum. Vit varðveita

ongin framleiðsla av plantuproteinum og vit eru einasti

dentin á at halda hetta tal so lágt, sum gjørligt ígjøgnum

framleiðari av fiskamjøli og lýsi. At útvega rávøru, sum er

okkara fóðurmenningarstrategi.

frá fiskaríi í Norðuratlanshavi, fyrst og fremst úr
føroyskum sjóøki.
• Gjøgnumskygni í veitingarketuni.
• Lítlan tørv á vatni og lendi, samanborið við innflutt
plantuprotein

fiskað í føroyskum sjógvi, gevur ikki bara arbeiði til føroyska
samfelagið, tað minkar eisini um óneyðugt kolevnisútlát frá

Í 2016 gjørdust vit fyrsta fyritøkan, sum fór undir at reinsa

fiskiskipum, tí tey harvið sleppa undan at sigla longri teinar.

alt lýsið, sum vit framleiða til okkara alifóður fyri um

Vit halda støðugt eyga við váðanum, sum stendst av at

hvørvisdálkandi evni, so sum dioxin og DL-PCB, hóast

nýta eitt høgt lutfall av marinari rávøru í okkara fóðri, og

vit frammanundan hildu okkum væl og virðiliga innan

geva gætur, hvørjar avleiðingar tað hevur, at fiskur ferðast

fyri mørkini hjá ES. Okkara fóður inniheldur heldur ongan

í Norðuratlantshavi. Fyri at minka um hesar váðar nýta vit

heilivág, ongi vakstrarhormonir ella innvølir ella avskurð frá

áhaldandi góðkendar hjávørur.

aðrari aling. Alt fiskamjøl og lýsi sum verður brúkt í fóðrinum
er uttan ethoxyquin, sum er blivið skift út við natúrligar

í 2020 bleiv parturin av fiskamjøli í okkara fóðri, sum kom

• Marin rávøra til fiskamjøl frá fiski, sum stavar

antioxidantar.

• Styttri flutningur við at brúka marina rávøru heldur
enn innflutt plantuproteinir.
• Fiskur við lágum føðsluvirði, sum ikki hevur stóran
eftirspurning, sum beinleiðis mannaføði.
• Stuðla ringrás búskapi, allir fráskurðir keyptir í
Føroyum.
• Økt nýtsla av hjávørum frá fiskasløgum, fiskað til
mannaføði.

frá fiskarestum og avskurðum, verðandi á nærum einum

• Jaliga ávirkan á føroyska búskapin.

triðingi. Vit øktu nýtsluna av hjávørum í fiskalýsi til tveir

• Økt føðsluvirði í fóðrinum, við høgum omega-3

triðingar. Hesi fiskasløg eru øll ábyrgdarfult og burðardygd
fiskað undir væl skipaðum og lógligum fiskiskapi.
Í Føroyum er okkara lívfrøðiligi fóðurfaktorur væl lægri enn

innihaldi.
Plantuprotein og oljur í okkara fóðri eru:
• Ikki íleguviðgjørdar (non-GMO)

miðal fyri vinnuna við 1,08 í 2020; limirnir í Global Salmon

• Soyabønirnar eru Pro-Terra góðkendar

Initiative hava eitt spenni frá 1,2-1,5. Í Skotlandi var okkara

• Vit nýta ikki pálmaolju

*Vinnan sum heild hevur eitt spenni frá 1,2-1,5 sambært GSI

• Fiskamjøl við føðsluinnihaldi, sum líkist meira natúrligu
føðini hjá villa laksinum.
• Brúka fyri ein stóran part góðkendar norðuratlantiskar
marinar rávørur. Í 2020 vóru 100% av okkara marinu
rávørum MSC góðkendar.
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Í 2020:
• Øktu um nøgdina av marinari rávøru í fóðrinum frá av
skurði frá fiski, ið var ætlaður sum beinleiðis mannaføði;
mjøl við 5% og lýsi við 22%.
• Undirstrikaðu okkara dent á burðardygga útvegan av mar
inum tilfari við sjálvboðin at senda upplýsingar til Ocean
Disclosure Project fyri at økja enn meira um gjøgnumskygni.
• Hildu fram við okkara luttøku í eini Horizon 2020
verkætlan í samstarvi við EU Fishmeal fyri at halda á at
kanna aðrar møguleikar (so sum mesopelagiskan fisk) fyri
at avmarka váðan mest møguligt í føðiketuni.
• Gjørdu vit kanningar av best møguligari fóðursamanseting,
SUNT UMHVØRVI

og hvussu hon ávirkar gagnnýtsluna av fóðrinum, vakst
rarførleikar og góðskubroytingar í endaligu laksavøruni.
• Hildu á at kanna annað burðardygt marint tilfar av høgari
góðsku úr sjónum.

Í 2021 halda vit fram við verkætlanum at menna okkara fóður
sambært tørvin hjá okkara kundum og um burðardyggar rað
festingar. Vit fara at íverkseta eina burðardygga starvsætlan fyri
fóður, og halda fram við at fáa mest møguligt burtúr okkara fóð
ur
strategi, so vit varðveita vinnuleiðandi fóðurfaktorin og ala
heilsugóðan laks.

SAMANSETINGING AV FÓÐRI HJÁ HAVSBRÚN Í 2020

Hveiti
21,8%
(24.703 tons)

Rapsolja
14,0%
(15.911 tons)

Ikki-íleguviðgjørd-SPC
9,5%
(10.755 tons)

Marin proteinir
37,4%
(42.488 tons)

Sí heimasíðu okkara www.bakkafrost.com/sustainability fyri meiri kunning um upprunan av sjógæti, sum fer í okkara fóður. Gev gætur, at sera lítil broyting er í
innihaldinum av fóðrinum hjá Bakkafrost, sum er umleið 82% av øllum fóðrinum, sum Havsbrún framleiddi og seldi í 2020.

Lýsi
14,1%
(16.028 tons)

Annað
3,1%
(3.571 tons)
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BURTURKAST OG PAKKITILFAR
At minka um umhvørvisárinið av burturkasti ígjøgnum

hita, el og natúrlig flótandi biotøð, og fer væntandi at minka

Fyri at staðfesta okkara tilsøgn í Skotlandi viðvíkjandi

um útlátið frá alivinnuni á firðirnar. Sí síðu 69 fyri meira

málunum um at minka matvøruburturkast, sendu vit í 2020

kunning um FÖRKA.

eitt yvirlit yvir matvøruburturkast til Food waste Reduction

ringrásina hjá eini vøru er eitt týðandi og vaksandi mál fyri

ætlanina (WRAP), sum hevur sett 10 ára mílasteinar fyri

SUNT UMHVØRVI

allar fyritøkur. Í allari virðisketuni royna vit at betra mest

Í Skotlandi, Outer Hebrides Local Energy Hub (OHLEH), vinnari

møguligt um munadyggu gagnnýtsluna av tilfeingi og minka

av the Community Initiative Award, Aquaculture Awards 2020

mest møguligt um burturkast, tí ikki einans er tað rætt at

og Partnership Scotland Award á SEPA Vibes Awards 2019,

gera, men tað gevur eisini handilsliga meining.

Alheims

er ein verkætlan, sum eggjar til felagsloysnir fyri handfaring

áhugin fyri ábyrgdarfullari handfaring av burturkasti økist

av burturkasti og orkuavbjóðingum. Verkætlanin leggur dent

alsamt, serliga nýtsla av plasti, sum ávirkar umhvørvið og

á at skapa ein staðbundnan ringrás orkubúskap, og umfatar

fólkaheilsuna. Hóast laksur kastar størstu nøgdina av sær til

flutningin av fiskaburturkasti frá framleiðsluvirkinum hjá

matna av teimum fimm størstu bólkunum av djóraproteini,

SSC á Isle of Lewis, sum verður samskipað við staðbundið

mugu vit framhaldandi hugsa um, hvussu vit minka um og

húsarhalds- og urtagarðsburturkast í ein rotingarbrunn og

endurnýta tilfar frá tí løtu, rognini koma á smoltstøðina, og

niðurbrotið til at framleiða biogass. Biogassið veitir orku til

til laksurin fer úr framleiðsluhølunum. Hetta umfatar bæði

eitt hita- og orkuverk og afturfyri fáa vit burðardygt vetni

laksin sjálvan og alt tilfar, ið vit nýta til framleiðslu og

og súrevni til at brúka á kryvjivirkinum hjá SSC í Lewis. Vit

pakking.

mæla øllum okkara virkjum til at skilja burturkastið fyri at

smásølu- og matvøruvinnuna í Stóra Bretlandi.

tryggja rotingarbrunninum tilfar. Við at gera hetta minkaði
Hóast laksurin hevur høga úrtøku av mati, stremba vit

SSC nøgdina av lívrunnum burturkasti, sum annars hevði

eisini eftir at gagnnýta allar hjávørurnar frá okkara laksi og

blivið tyrvt.

selja harvið rygg, avskurð, skræðu og høvd. Vit hava eisini
100% gagnnýtslu av marinari rávøru á okkara fiskamjøls og
lýsivirki. Vit endurnýta ella nýta gamlar alinótir og ketur til
onnur endamál, og vit umvæla kaðalar og rør frá gomlum

LAKSAALING | ÚRTØKA AV MATI

ringum, tá ið vit gera nýggjar aliringar. Vit halda eisini fram

Úrtøka til matna verður roknað við at býta vektina á tí partinum, ið kann nýtast til matvøru, við samanløgdu kropsvektini.

við at dagføra aliringarnar við at brúka sterkari tilfar fyri at
økja um livitíðina, og gamlar burðargrindir verða endurnýttar
í teimum nýggju ringunum ella nýttar aftur í øðrum pørtum
av fyritøkuni, og vit senda gamlar nótir til eitt felag, sum
endurnýtir tær til teppir. Vit samla fóðursekkirnar innaftur,
og har, sum tað er gjørligt, endurnýta vit fóðursekkirnar.
Vit leggja stóran dent á at stuðla endurnýtslubúskapi. Okkara
virðislønta nýggja biogassverk FÖRKA tekur lívfrøðiligt
burturkast frá okkara alibrúkum og øðrum alarum til at
framleiða varandi orku og biotøð burturúr. Virkið er ført fyri at
umgera upp til 90-100.000 tons um árið av øllum lívrunnum
aliburturkasti, og útvegar staðbundna samfelagnum varandi

68%
Aldur
atlantslaksur

eingi tøl
Høsnarungi

Svínakjøt

Neytakjøt

Hesar útrokningar taka hædd fyri muni í fóðurfaktori, muni í úrtøku til matna og kostnaðinum av avkomi.
Kelda: Global Salmon Initiative

Lambskjøt
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Í 2020:
• Komu enn longri við eftirlitinum av burturkasti og
frágreiðingum. Í samstarvi við IRF kundu vit gera
eina frágreiðing um burturkast í Føroyum. 98% av
burturkastinum verður antin endurnýtt ella umgjørt til
hita, og meira enn 99% av vandamiklum burturkasti
verður endurnýtt.
• Staðfestu okkara tilsøgn til málini um at minka
matvøruspill í Skotlandi. Sendu eitt yvirlit yvir
matvøruspill til WRAP Food waste Reduction ætlanina.
• Seldu meir enn 7.000 tons av laksahjávørum.
• Hava gjørt royndir við einum nýggjum plastfilmi,
SUNT UMHVØRVI

gjørdur úr endurnýtslutilfari.
• Broyttu pakkitilfar til sporl og minkaðu við hesum
plastnýtsluna við 25%.
• Byrjaðu at taka ímóti lívrunnum burturkasti frá okkara
alibrúkum og smoltstøðini á Strond, sum bleiv gjørt um
til biogass og flótandi tøð á okkara nýggja biogassverki
FÖRKA.
• Gjørdu eina heimasíðu í Skotlandi, har til ber at síggja
beinleiðis yvirlit yvir nýtslu av orku, brennievni og
burturkasti, og gevur møguleikar at samanbera støð og
at gera mátingar.
leita eftir hóskandi pakkitilfari fyri at kunna minka mest
Sí www.bakkafrost.com/sustainability/data til kunning um

møguligt um árinið, sum pakkitilfarið hevur á náttúruna, og

pakkitilfar

at minka dálking frá pakkitilfari úr plasti enn meira. Her má
atlit eisini takast til marknaðarviðurskiftir, so sum und
ir

Í 2020 halda vit fram at leita eftir nýggjum hættum at minka,

støðukervi og brúkaraatferð. Afturat hesum fara vit undir at

endurnýta og umgera burturkast. Burturkast frá hvørjum

kanna møguleikar fyri øðrum burturkasti til okkara nýggja

einstøkum alibrúki verður skrásett á okkara orkuportali

biogassverk.

ALLAR GAMLAR NÓTIR VERÐA NÝTTAR
TIL ONNUR ENDAMÁL

100%

(ECO3) í Skotlandi, og hetta fer at geva okkum møguleika
at skráseta øll sløg av burturkasti frá hvørjum alibrúki sær.
Við betraðum upplýsingum og eftirliti eru vit sannførd um,
at vit verða før fyri at minka enn meira um umhvørvisligu
árinini frá okkara virksemi. Vit fara eisini at halda fram at

(Føroyar)
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VATN
Við veðurlagnum, sum er bæði í Skotlandi og Føroyum, hava
vit ríkiligt av vatni. Kortini kunnu bæði londini mangla vatn,
tá turkur er. Tørvurin fyri vatni á okkara smoltstøðum er sera

VATNENDURNÝTSLUSTIG 99,7%
(Føroyar)

stórur, og tí hava vit gjørt íløgur í betri tøkni til endurnýtslu av
vatni á øllum smoltstøðum í Føroyum. Vit eru eisini farin at
brúka RAS-tøkni, sum er nógv meira vatn og fóður munadygg,
á nøkrum av okkara smoltstøðum í Skotlandi. Okkara fesk
vatns smoltstøðir og framleiðslustøð í Skotlandi arbeiða undir
strongum krøvum fyri, hvussu nógv vatn kemur inn og fer út.

0,3%

Vit vóru millum tey fyrstu alifeløgini í heiminum, ið fóru und
ir at endurnýta vatn á okkara smoltstøðum, og í løtuni verða
SUNT UMHVØRVI

upp til 99,7% av vatninum endurnýtt, fyri at minka um trýst
ið á vatntilfeingið.

99,7%
Í 2020:
• Endurnýttu vit umleið 34.000 kubikkmetrar av vatni
hvønn tíma á okkara smoltstøðum.
• Tóku í nýtslu RAS-tøkni á nøkrum av okkara smoltstøðum
í Skotlandi, sama tøkni, sum verður nýtt í Føroyum. Tøknin
ger at vatn og fóður verður gagnnýtt munadyggari.
• Minkaðu vatnnýtsluna við 95% á smoltstøðini í
Applecross við at taka RAS-tøkni í brúk.
Sí www.bakkafrost.com/sustainability fyri meira kunning um
vatnnýtslu í 2020.
Í 2021 ætla vit at gera fleiri íløgur í RAS-tøkni á øðrum smoltstøðum
í Skotlandi fyri at minka enn meira um vatnnýtsluna. Vit fara at
halda fram við at betra um vatnnýtsluna við at hava eftirlit og
fráboðan. Hildið verður fram við arbeiðinum at gagnnýta vatnið
á okkara smoltstøðum enn meira, og málið er at endurnýta 99%
av vatninum. Vit fara eisini at hyggja at nýggjum hættum at minka
um vatnnýtsluna á okkara framleiðsluvirki í USA.
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VEÐURLAGSBROYTINGAR OG ORKA

í 2020. Vit leggja áhaldandi dent á at hava fóðurfaktorin á

Sum vit halda fram at vaksa og økja um virðisketuna, so

Laksavinnan hevur lutfalsliga lágt útlát av CO2, um vit

einum lágum støði, og at minka hann so nógv sum gjørligt í

fara vit framhaldandi at eygleiða møguleikar at loysa útlátið

samanbera við aðrar vinnur, minni enn 3% av útlátinum,

Skotlandi. Proteinvarðveitslan í laksi er eisini tvær ferðir so

frá vøkstrinum. Í 2020 byrjaði framleiðsla av varandi orku

sum kemur frá framleiðslu av neytakjøti. Hóast laksavinnan

høg sum í neytakjøti. Sum eitt tað munadyggasta slagið av

á nýggja biogassverkinum, sum framleiddi 1,357 MWh av

hevur lutfalsliga lægsta CO2 útlátið í mun til teir fimm

proteini viðmæla serfrøðingar aling sum eina burðardygga

CO2

størstu bólkarnar av djóraproteini, greinað á myndini

loysn til vaksandi eftirspurningin eftir proteini, treytað av, at

fjarhitaorku. Tá biogassverkið í 2021 fer at framleiða við

niðanfyri, so miða vit eftir at varðveita útlátið lágt ígjøgnum

framleiðslan er ábyrgdarfull.

fullari orku, væntast tað at spara 11.000 tons av CO2 útláti

gagnnýtsluna av einari samfeldari vertikalari virðisketu. Vit

nevtralari

elorku og 1,057 MWh av CO2 nevtralari

um árið, sum svarar til umleið 2% av samlaðu elorkuni, sum

hava møguleika at stýra okkara staðbundnu fóðurframleiðslu

Vit viðurkenna, at vit mugu halda fram at gera stórar íløgur í

er framleidd í Føroyum í 2020. Vit halda á at taka í nýtslu

beinleiðis, við at brúka stórt lutfall av góðkendari og fyri

virkisførið í okkara virksemi, so hvørt, sum vit vaksa. Málið

meira munadygga tøkni, eisini á okkara smoltstøðum.

tað mesta staðbundnari marinari rávøru, eins væl og egin

er at loysa okkara kolevnisútlát frá framleiðsluni, og hetta

tænastuskip til alingina, egin framleiðsluhølir, egið kassavirki

hava vit megnað at fremja í nøkrum liðum í okkara virðis

Vit vænta eisini, at okkara útlát frá streymnýtslu fer at

og eina endurnýtsluskipan til handfaring av burturkasti.

ketu, við elnýtslu á fóðurbátum, endurnýtslu av orku (á

minka, nú almenni el-veitarin SEV reinsar netið fyri kolevni.

smoltstøðunum og fóður- og framleiðsluvirkjum), við at sam

SEV arbeiðir ímóti at hava 100% varandi orku í 2030.
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Alilaksur hevur ein av lægstu fóðurfaktorunum: millum 1,2

eina virksemið og við at arbeiða fyri ábyrgdarfullum atburði.

og 1,5 kg av fóðri skal til fyri hvørt kilo av øktari kropsvekt

Okkara samlaða kolevnisslóð frá føroyskum virksemi fór

samanborið við neyt, har tað skulu 6-9 kg til hvørt kg (GSI).

Tó, havandi í huga, at vinnan er ung og í eini mennandi

upp við 12% í 2020, og kolevnisstyrkin fyri hvørt tons av

Okkara lívfrøðiligi fóðurfaktorur var aftur í 2020 lágur í

tilgongd, so møta vit ofta nýggjum avbjóðingum, sum fyrr hava

framleiddum laksi øktist eisini. Hetta er fyrst og fremst

Føroyum við 1,08. Í Skotlandi var okkara fóðurfaktorur 1,18

ávirkað útlátið, til dømis okkara nýggja avlúsingarstrategi.

orsakað av munandi vøkstri í framleiðslu av størri smolti
á nýggju smoltstøðini á Strond, sum økti elnýtsluna (vav
2) munandi. Vøksturin í framleiðsluni av størri smolti er í
samsvari við okkara strategiska mál at framleiða størri smolt

LAKSAALING | SLÓÐ AV KOLEVNI

fyri at stytta framleiðslutíðina í sjónum. Kortini væntast økta

Ein kolevnisslóð mátar samlaða vakstrarhúsgass útlátið, sum stendst beinleiðis og óbeinleiðis av framleiðsluni av eini vøru
Ein kolevnisslóð verður mátað í grammum (g) av carbon dioxide, ið svarar til (gCO2e) fyri hvønn vanligan verð (40g)
av etandi proteini av vøruni. Dáturnar eru miðalvirði

elnýtslan bert at verða fyribils, tí Føroya Landsstýri hevur
sum mál at hava 100% burðardygga elframleiðslu í 2030.
Í Skotlandi leggja vit dent á at brúka varandi orku, har sum
tað letur seg gera, og í 2020 kom 100% av okkara orkuveiting
frá varandi orkukeldum. Vit eru partur av fleiri nýskapandi
verkætlanum, harímillum at gera íløgur í undirstøðukervi

0,60
Aldur
atlantslaksur

0,88
Høsnarungi

1,30
Svínakjøt

til el-akfør á Isle of Lewis. Vit settu nýggjar RAS eindir upp

5,92

eingi tøl

Neytakjøt

Lambskjøt

CO2e útlát verður roknað við at falda útlátini av hvørjum einstøkum av teimum seks vakstrarhúsgassunum
(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs og SF6) við 100 ára gamla altjóða upphitingar potensinum (GWP) Kelda: Global Salmon Initiative

á Applecross, sum er okkara mest framkomna støð innan
feskvatnsframleiðslu, sum fær varandi orku frá einum
vatnorkuverki.
Ætlanir eru um at leggja afturat hesi orkuni við bæði
sólorku og orku, goymdari á battaríum. Í 2019 settu vit eina
vetnisrikna brennikyknu upp á eini av okkara smoltstøðum,
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sum hevur møguleikan at brúka vetnisorku til ljósini á
smoltstøðunum.
Í Skotlandi gjørdu vit eina heimasíðu, har til ber at síggja
beinleiðis yvirlit yvir nýtslu av orku, brennievni og
burturkasti í allari fyritøkuni, og stakupplýsingar fyri
hvørt stað. Hendan heimasíðan fer at gera tað møguligt at
síggja beinleiðis yvirlit yvir nýtslu av orku, brennievni og
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at leggja fram okkara 2030 strategi, og at skifta orð

• Hava arbeitt við eini verkætlan í Skotlandi fyri at

um, hvussu okkara tilsøgn er treytað av, at SEV reinsar

kanna møguleikar fyri nýtslu av hybridorku til okkara

netið fyri kolevni, broyting av reglunum sambært

alibátar.

nýggjasta samgonguskjalinum, og hóskandi prísir fyri
varandi elorku.
• Útvegaðu í Føroyum el frá ymiskum keldum, har 38%

• Settu upp LED ljós í aliringunum ístaðin fyri tey vanligu
ljósini.
• Byrjaðu at kanna møguleikar fyri hybrid generatorum.

stavaðu frá varandi orku.

burturkasti, og gevur møguleikar at samanbera støð og at

• Okkara kolevnisslóð hækkaði 12% í 2020. Hetta

fáa mátingar úr. Heimasíðan fer eisini at gera útrokningar og

er fyrst og fremst orsakað av munandi vøkstri í

Í 2021 – 2023 fara vit at

fráboða CO2 útlát fyri alibrúk og virksemi í allari fyritøkuni,

framleiðsluni av størri smolti á nýggju smoltstøðini

• Gera íløgu í nýggjan fult elriknan alibát

og hesar verða brúktar sum partur av “Streamlined Energy

á Strond, sum økti elnýtsluna (vav 2). Okkara

• Økja framleiðsluorkuna á trimum smoltstøðum fyri at

and Carbon Reporting” frágreiðingini (SECR), sum væntandi

kolevnisstyrki fyri hvørt tons av framleiddum laksi

framleiða størri smolt, framleidd bara við elorku, fyri at

verður liðug seinni í ár.

øktist. Hetta er serliga grundað á økta elnýtslu (vav

hava møguleikar fyri at reinsa alla smoltframleiðslu fyri

SUNT UMHVØRVI

2), fyrst og fremst á smoltstøðum, fyri at røkka okkara
Vit halda fram at kanna nýggjar hættir fyri at minka um orku-

máli um at framleiða størri smolt og harvið stytta

og tilfeingisnýtsluna. Í Skotlandi verður høvuðsdenturin

framleiðslutíðina í sjónum. Kortini væntast økingin at

í okkara íløguætlanum menning av RAS-skipanum, sum

vera fyribils, orsakað av føroyska málinum um at hava

eru meira vatn og fóður munadyggar. Vit flyta okkum frá

100% burðardygga elorku í 2030.

vanligum ljósum á sjónum til meira orkumunadygg LED ljós.

• Miðalstøddin á smolti í sjónum øktist umleið 50% í

Vit kanna møguleikarnar fyri elriknum arbeiðsakførum, hava

2020, samanborið við 2019, og orsakað av hesum

uppsett okkara fyrstu løðistøð, og hava fingið okkara fyrsta

verður miðal framleiðslutíðin í sjónum væntandi um

elrikna akfar. El-akfør hava onki útlát og eru bíligari í brúki

leið ein mánaða styttri í 2021, samanborið við 2019.

og viðlíkahaldi. Harafturat hava vit kannað, hvør hybridtøkni
kann brúkast í okkara alibátum og generatorum.
Vit taka tillagingarhættir til veðurlagsbroytingar við í
langtíðarætlanir okkara fyri vinnuna. Vit hava ment okkara
leiðreglur fyri virkisábyrgd, sum greiða frá, hvussu vit stýra
handfaring av umhvørvinum, herundir orkunýtslu, dálking,
burturkasti og handfaring av vatni. Hetta er at finna á www.
bakkafrost.com/sustainability.

• Fóru undir framleiðslu av biogassi á nýggja biogass
verkinum FÖRKA.

kolevni.
• Saman við okkara veitarum minka um okkara vav 3 útlát.

100% AV OKKARA ORKU1
Í SKOTLANDI 2020 KOM FRÁ VARANDI
ORKUKELDUM*

100%

• Fingu sum mest burturúr brennievnisnýtsluni hjá
tænastuskipunum við at sigla við lægri ferð til minni
átrokandi uppgávur
• Settu orkueftirlitisskipan og yvirlitsskíggja upp á
framleiðslu- og góðskingarvirkinum fyri at skráseta og
fáa sum mest burturúr orkunýtslu.
• Undirskrivaðu avtalu um bygging av nýggjum elriknum

Í 2020:
• Byrjaðu arbeiðið at seta mál fyri vav 3 útlátsminking
fyri okkara virksemi í Føroyum og Skotlandi.
• Høvdu fund við Umhvørvis- og vinnumálaráðið fyri

alibáti.
• Gjørdu eina heimasíðu í Skotlandi, sum ger tað
møguligt at skráseta orku, brennievni og burturkast fyri
øll alistøð.

1) El
*) 100% av elorkuni kemur frá varandi orkukeldum (vindi og vatni)
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BAKKAFROST FØROYAR: ORKUNÝTSLA OG CO2 ÚTLÁT 2020
ORKUNÝTSLA OG CO2 ÚTLÁT

2017

2018

2019

2020

Orkunýtsla

[kVt]

[kVt]

[kVt]

[kVt]

Broyting ár um ár

Beinleiðis orkunýtsla – vav 1

264.671.752

242.687.948

241.112.265

254.042.693

5%

Óbeinleiðis orka (el) nýtsla – vav 2

48.377.189

47.778.814

58.834.939

72.945.324

24%

Samlað orkunýtsla

313.048.941

291.262.405

299.947.204

326.988.017

9%

					
GHG útlát

[TCO2e]

[TCO2e]

[TCO2e]

[TCO2e]

Beinleiðis orkunýtsla vav 1

69.826

64.419

63.632

66.998

5%

Óbeinleiðis orka (el) nýtsla – vav 2

15.723

15.719

22.444

29.304

31%

Samlað útlát frá orku (vav 1 og 2)

85.549

80.138

86.076

96.301

12%

248.366

310.477

248.374	-20%

Samlað vav 3 útlát (sí mark niðanfyri) 	-	
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GHG styrki

				

Tons av framleiddum laksi
kgCO2e útlátið pr. tons av framleiddum laksi (alt Bakkafrost samtakið íroknað Havsbrún)
kgCO2e útlátið pr. tons av framleiddum laksi (bert alivirksemið)

44.591 [Tons]

57.184 [Tons]

59.039 [Tons]

1.566

1.797

1.505

1.631

8%

593

552

672

22%

0,119

0,11

0,134

22%

0,6g

0,6g	-

		

Bakkafrost kgCO2e útlátið pr. 40g fyri hvønn vanligan verð av laksi (bert alivirksemi) 		

Miðal GSI limir kg CO2e útlátið pr. 40g fyri hvønn vanligan verð av laksi (bert alivirksemi) 0,6g 	-	-	

Talvan omanfyri umfatar orkunýtsluna knýtta at vav 1, 2 og 3.
Gev gætur:
• Alt Bakkafrost samtakið umfatar okkara Biogassvirki, lívfisk, smoltstøðir,
aling, kryvjing, framleiðslu (íroknað royking) pakking, fiskamjøl, lýsi- og
fóðurframleiðslu. Hetta umfatar okkara framleiðslu í USA og fiskamjøl, lýsi og
alifóður og kassar, sum vit framleiða og selja til aðrar alarar, tænastuskip, ið
verða nýtt í sambandi við onnur alibrúk, og biogassframleiðslu, sum verður
seld inn á almenna netið. Bakkafrost Skotland, sum er á næstu talvu, er ikki við
her, og ein minni skrivstova í Grimsby við 5 fólkum er heldur ikki við.
• Miðal GSI limur CO2e pr. 40g fyri hvønn vanligan verð av laksi. Grundarlag fyri
fráboðan kann síggjast her: www.globalsalmoninitiative.org/en/sustainabilityreport/protein-production-facts/#carbon-footprint
• Elnýtsla (Vav 2) førir til óbeinleiðis útlát, við tað at orkufelagið brennir
lívrunnin brennievni fyri at skapa orku. Beinleiðis útlát (Vav 1) stendst av at
brenna lívrunnin brennievni, tvs. antin fast, flótandi ella gass til at hita, skapa
framdrátt í skipum o.s.fr.
• Uppgerðin er gjørd við at nýta The Greenhouse Gas Protocol (skjalið fyri
vakstrarhúsgass), ein felags grannskoðanar- og frásagnarstandardur (dagførd
útgáva).
• Í 2019 settu vit tøl á okkara óbeinleiðis vav 3 útlát fyri fyrstu ferð. Vit

•
•
•

•
•

Broyting ár um ár

54.615 [Tons]

endurskoðaðu teir 15 vav 3 bólkarnar av GHG protokollini og eyðmerktu 9,
sum vóru av týdningi fyri Bakkafrost og har gott grundarlag var tøkt at meta
um útlátið í hesum sambandi. Við at samanbera okkara carbonupplýsingar
við upplýsingar í vinnuni fyri hvønn bólk. Hetta umfataði útflutning av vørum,
keyptar vørur og tænastur, nýtslu av seldum vørum (frystar og tilgjørdar)
endaviðgerð av seldum vørum, innflutningur og útbering, starvsfólkaferðing,
handilsferðir, olja- og orka atknýtt virksemi og burturkast í virksemi. Meðan
vit gera eina roynd at greiða frá hesum tali fyri árið, eru vit greið yvir, at í
framtíðini kunnu fleiri bólkar verða við undir vav 3 útrokningini.
Orsakað av einum feili í útgávuni síðsta ár, var vav 3 skrásett undir 2019, sum í
veruleikanum var vav 3 útlát fyri 2018. Hetta er rættað í ár.
Betringar í uppgerðini av vav 3 útrokningini hava ført til, at vav 3 virðið fyri
2018 er 3% øðrvísi enn tað sum varð útgivið í frágreiðingini síðsta ár.
Valdi framferðarhátturin, ið valdur varð, var eftirlit við virkseminum. Øll
tøl eru beinleiðis nýtsla fyri hvørja vinnudeild, faldað við einum orku
umrokningarfaktori (har tað er hóskandi) og kolevnisútlátfaktori fyri hvørja
nýtslueind.
Ongar metingar eru gjørdar fyri vantandi ella ófullfíggjað tilfar.
Allir útláts- og umrokningarfaktorar fyri beinleiðis útlát (Vav 1) eru frá
upplýsingum frá DEFRA (UK) 2020, meðan útlátsfaktorar fyri elnýtslu eru
grundaðir á tey nýggjastu hagtølini hjá SEV.

• Tons av CO2, ið svarar til (TCO2e) eru roknað út og endurgivin her – hetta
tekur so atlit til potentialið fyri upphiting av jørðini, sum hoyrir til hini bæði
týdningarmiklu vakstrarhúsgassini, sum verða sett í samband við brenning av
lívrunnum brennievnum, umframt carbon dioxide (CO2), tvs. metan (CH4) og
láturgass (nitrous oxide) (N2O).
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Orkunýtsla

Beinleiðis orkunýtsla – vav 1
Ó
 beinleiðis orkunýtsla (el- og hiti) vav 2

300.000.000

250.000.000

Samanlagt er talan um eina øking

á 9% (ár um ár) í

orkunýtsluni. Skilt sundur í vav:
• Vav 1 – 5% (ár um ár)
• Vav 2 – 24% (ár um ár)

254.042.693

241.112.265

Samanlangt er talan um eina øking á 12% (ár um ár) í
vakstrarhúsútláti. Skilt sundur í vav:
• Vav 1 – 5%

200.000.000

kVt

• Vav 2 – 31%
150.000.000

Økta nýtslan stavar serliga frá munandi øking í framleiðsluni
av størri smolti á smoltstøðini á Strond, og hetta førdi so til

100.000.000

økta elnýtslu (vav 2). Økingin í vakstrarhúsútláti væntast tó

72.945.324

58.834.939

bert at verða í styttri tíð, við atliti til føroyska málið at røkka

50.000.000
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100% grøna orku í 2030. FÖRKA var ikki fult virkið í 2019.

0
2019 [kVt]

2020 [kVt]

Vakstrarhús útlát (GHG)

Beinleiðis orkunýtsla – vav 1
Óbeinleiðis orkunýtsla (el- og hiti) vav 2

80.000
70.000

66.998

63.632

Tons av CO2e

60.000
50.000
40.000
29.304

30.000
22.444
20.000
10.000
0
2019 [Tco2e]

2020 [Tco2e]
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Tað hevur verið ein samlað minking á 2% í vav 3 vakstrar

Vav 3 Vakstrarhúsútlát:

húsútláti síðani 2018.
• 2019 (ár um ár) broyting -> + 25%

350,000
300,000

248,366

248,374

250,000

tCO2e

• 2020 (ár um ár) broyting -> -20%

310,477

Tindurin í 2019 stóðst av øktari sølu, sum ávirkar flutning
og distribusjón, brúk av vørum, innkeyp og tænastur og

200,000

laksabrúkara-burturkast.

150,000
100,000
50,000
0
2018

2019

2020
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Skilt sundur í keldur – 2020
2020 Útlát (tCO2e)
Pakkitilfar
3%

Aðrar
10%

Flogfarmur
20%

Lastbilaflutningur
úteftir 3%
Hveitivørur - íholding
6%

Niðurkøling og matgerð
av liðugvøru í handlum/
heima 14%

Soya protein úrdráttir
- íholding 12%

Rapsolja
– íholding
18%

Fiskamjøl- og olja
íholding
14%
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BAKKAFROST SKOTLAND: ORKUNÝTSLA OG CO2 ÚTLÁT 2020
ORKUNÝTSLA OG CO2

				

2020

Orkunýtsla				[kVt]
Beinleiðis orkunýtsla – vav 1

				

84.116.996

Óbeinleiðis orka (el) nýtsla – vav 2

				

4.861.986

Samlað orkunýtsla

				

89.978.981

GHG útlát
Beinleiðis orkunýtsla vav 1

				

[TCO2e]

				

21.626

Óbeinleiðis orka (el) nýtsla – vav 2 				

1.134

Samlað útlát frá orku (vav 1 og 2)

22.759

				

Samlað vav 3 útlát (sí mark niðanfyri)				-
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GHG styrki
Tons av framleiddum laksi

				

kgCO2e útlátið pr. tons av framleiddum laksi (alt Bakkafrost samtakið)
kgCO2e útlátið pr. tons av framleiddum laksi (bert alivirksemið)

				

41.947 [Tons]
540

				

302

Bakkafrost kg CO2e útlátið pr. 40g fyri hvønn vanligan verð av laksi (bert alivirksemi				

0,06

Miðal GSI limir kg CO2e útlátið pr. 40g fyri hvønn vanligan verð av laksi (bert alivirksemi) 				

0,6g

Talvan omanfyri umfatar orkunýtsluna knýtta at vav 1 og 2. Gev gætur:
• Bakkafrost Skotland umfatar aling, kryvjing og framleiðsluvirksemi.
• Framleiðsluringrásin á 2½ ár ger, at tað eru eitt sindur av skiftingum í
framleiðsluni. Umhvørvisupplýsingar verða ávirkaðir av hesum og rákið gevur
tí best meining yvir eitt 4 ára tíðarskeið. Hetta skal havast í huga, tá ið ein ger
samanberingar.
• Miðal GSI limir CO2e pr. 40g fyri hvønn vanligan verð av laksi. Grundarlag fyri
fráboðan kann síggjast her: www.globalsalmoninitiative.org/en/sustainabilityreport/protein-production-facts/#carbon-footprint
• Elnýtsla (Vav 2) førir til óbeinleiðis útlát, við tað at orkufelagið brennir
lívrunnin brennievni fyri at skapa orku. Beinleiðis útlát (Vav 1) stendst av at
brenna lívrunnin brennievni, tvs. antin fast, flótandi ella gass til at hita, skapa
framdrátt í skipum o.s.fr.
• Uppgerðin er gjørd við at nýta The Greenhouse Gas Protocol (skjalið fyri
vakstrarhúsgass), ein felags grannskoðanar- og frásagnarstandardur (dagførd
útgáva).
• Valdi framferðarhátturin, ið valdur varð, var eftirlit við virkseminum. Øll
tøl eru beinleiðis nýtsla fyri hvørja vinnudeild, faldað við einum orku

umrokningarfaktori (har tað er hóskandi) og kolevnisútlátfaktori fyri hvørja
nýtslueind.
• Metingar eru gjørdar fyri ófullfíggjaðar upplýsingar fyri elnýtslu í nøkrum
økjum í okkara virksemi í Skotlandi. Frávikið svarar til umleið 2% av elnýtsluni
hjá Bakkafrost í Skotlandi.
• Allir útláts- og umrokningarfaktorar fyri beinleiðis útlát (Vav 1) eru frá
upplýsingum frá DEFRA (UK) 2020. Vit brúktu UK Government GHG
umrokningarfaktor til fráboðanina hjá felagnum 2020.
• Tons av CO2, ið svarar til (TCO2e) eru roknað út og endurgivin her – hetta
tekur so atlit til potentialið fyri upphiting av jørðini, sum hoyrir til hini bæði
týdningarmiklu vakstrarhúsgassini, sum verða sett í samband við brenning av
lívrunnum brennievnum, umframt carbon dioxide (CO2), tvs. metan (CH4) og
láturgass (nitrous oxide) (N2O).
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Sunt umhvørvi
Ringrásbúskapur

SUNT LÍV 2020

Vit vænta at umleið 10.000 m3 av
lívfrøðiligum burturkasti verður flutt frá
smoltstøðini á Strond til FÖRKA árliga. Bert
samlaða árliga framleiðslan av varandi orku
úr lívfrøðiligum burturkasti frá smoltstøðini
á Strond verður væntandi 1.120 MWh av
el, sum svarar til árligu elnýtsluna hjá 225
húsarhaldum.
Fróði Mortensen. Virkisleiðari á FÖRKA

SUNT UMHVØRVI

Biogassverkið hjá Bakkafrost FÖRKA er farið undir virk
sem
ið og er byrjað framleiðslu av varandi orku frá
lívfrøðiligum burturkasti frá smoltstøðum hjá Bakkafrost.
Í desember 2020 kom serútgjørdi tangabilurin á smolt
støðina á Strond fyri at heinta lívfrøðiligt burturkast frá
framleiðsluni. Lívfrøðiliga burturkastið varð flutt til FÖRKA,
har sum tað verður brúkt til framleiðslu av varandi orku.
Á FÖRKA verður tangabilurin brúktur til flutningin av lív
frøðiliga burturkastinum. Vegna lívfrøðiliga trygd hava
vit ment eina sóttreinsingarskipan at reinsa bilin við, tá
hann koyrir lívfrøðilig tøð út til bóndurnar. Tá varandi
orka verður framleidd úr lívfrøðiligum burturkasti, blíva
restirnar brúktar sum flótandi taðingarevni/lívfrøðilig tøð.
Hesi innihalda virðismikil føðsluevni, og verða brúkt til
taðing ymsastaðni í landinum. Fyri landbúnaðin merkir
hetta minni nýtslu av innfluttum kunsttøðum.

Í 2020 framleiddi FÖRKA 1.357 MWh av elorku,
svarandi til mánaðarligu nýtsluna hjá 3.264 húsar
haldum og 1.075 MWh av fjarhitaorku, svarandi til 3%
av árligu fjarhitaframleiðsluni.

Eins væl og at framleiða orku úr lívfrøðiligum burturkasti
frá alivirksemi hjá Bakkafrost, so framleiðir FÖRKA eisini
orku úr neytatøðum frá bóndum úr øllum landinum.
Tá biogassverkið verður fult virkið í 2021 væntast tað
at spara 11.000 tons av CO2 útláti um árið, sum svarar til
umleið 2% av samlaðu elframleiðsluni í Føroyum í 2020.
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Sunn samfeløg
Frásøgn um avrik

STRATEGISK RAÐFESTING
• At skapa felags virðir

SUNN SAMFELØG

2020 AVRIK
Í MUN TIL 2020 TILSAGNIR
• Stovnaðu nýggjan Sunt Lív grunn
• Gjørt ætlan at styrkja luttøkuna hjá áhugapørtum
• Sett nýggja virkisætlan fyri samfelagsíløgur í verk

2023 TILSAGNIR
• Á virknan hátt læra týðandi áhugapartar um fyrimunirnar við
laksaaling
• Økja dentin á samstarvi við týðandi áhugapartar fyri at røkka
Sunt Lív ætlanini
• Økja gjøgnumskygni um virðisskapan á staðnum
• Halda fram við 3 ára íløguni á 10 mió. í Sunt Lív grunnin í
Føroyum
• Halda fram við íløgu í staðbundnan grunn í Skotlandi

HVÍ TAÐ HEVUR TÝDNING

Hvat vit gera

Bakkafrost hevur ein stóran leiklut í teimum økjum, har

Gjøgnum 2020 hava vit formskipað okkara tilsøgn til “Sunn

vit hava okkara virksemi. Vit viðurkenna okkara ábyrgd

Samfeløg”, sum er bygd á fýra súlur: Ábyrgdarfull leiðsla,

at ansa eftir umhvørvinum og jaligu ávirkanina, sum vit

Virðisskapan, Samfelagsáhugi og Gjøgnumskygni.

hava á okkara staðbundnu samfeløg, og okkara felags
framburður er samantongdur. Bakkafrost hevur verið og er

ÁBYRGDARFULL LEIÐSLA

partur av heildini, ið tryggjar, at bygdarløgini kring Føroyar

Vit hava sett okkum fyri at útinna ábyrgdarfulla leiðslu í

yvirliva, har vit skapa munandi framburð ígjøgnum; arbeiði,

vinnumálum og burðardygd, bæði á altjóða støði ígjøgnum

við at gjalda staðbundnan skatt, keypa vørur og tænastur

okkara íkast til átøk sum Global Salmon Initiative (GSI), og

á staðnum, eins væl og at stuðla ítrótti, list og mentan.

á staðbundnum støði ígjøgnum Havbúnaðarfelagið, The

Skynsom gjøgnumgongd og handfaring av okkara váðum og

Scottish Salmon Producers Organisation, Scotland Food &

møguleikum er avgerandi fyri at varðveita eina sunna vinnu

Drink og aðrar vinnubólkar.

í sunnum samfeløgum.
Bakkafrost hevur saman við øðrum nýliga tikið stig til
Vit eru knýtt at staðbundnu samfeløgunum, har vit búgva

verkætlanina “Burðardygt vinnulív”, har Regin Jacobsen, CEO

og virka, og uttan mun til okkara altjóða vøkstur og alheims

Bakkafrost, er formaður. Verkætlanin miðar ímóti at fremja

marknaðarpart, so er vit kortini eitt staðbundið felag, bæði

burðardyggar vinnumannagongdir og letur til ST menn

í Føroyum og í Skotlandi. Sum ein ábyrgdarfull fyritøka,

ingarmálini fyri burðardygd so sum veðurlagsátøk.

leggja vit alstóran dent á at skapa búskaparligan vøkstur
SDG Mál

og burðardygd í økjunum. Vit royna at tryggja opið og
gjøgnumskygt samskifti, eisini í menningarverkætlanum.
Vit fylgja staðbundnu reglunum um samskifti og skipa fyri
regluligum samskifti við umboðsfólk á staðnum, hava opið
hús og skipa fyri samráðum.
Gjøgnum virðið, sum vit skapa fyri staðbundin samfeløg og
gjøgnum okkara samstarvshátt sum felag, geva vit íkast til at
røkka STmál 8 og 17. Sí síðu 13 fyri meira kunning.
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Í 2020:
• Formskipaðu okkara tilsøgn til Sunn Samfeløg í eina
skrá við fýra súlum
• Dagførdu vit okkara leiðreglur fyri vinnuábyrgd og
søgdu frá hesum á ymsum felags innanhýsis tiltøkum
• Hildu vit fram við luttøkuni saman við Føroya

SUNT LÍV 2020

„Stuðulin frá Bakkafrost skapar
grundarlag hjá Fróðskaparsetrinum
at menna vísindaligan førleika og
ein simulator, sum kann myndla
viðurskiftini á firðunum og økja um
vitanina hjá alivinnuni.“

STUÐUL VEITTUR Í FØROYUM

Landsstýri um STmálini fyri burðardyggari menning
• Gingu á odda við dagsskránni um burðardygga vinnu,
við at vera ein av stigtakarunum til verkætlanina

Hans Pauli Joensen,
dekanur á Fróðskaparsetri Føroya

“Burðardygt vinnulív”, sum nýliga er byrjað.
• Vórðu vit innstillað til tvær virðislønir í “edie
Sustainability Leaders Awards 2021” fyri okkara
SUNN SAMFELØG

tilgongd til ringrás búskap, og Regin Jacobsen, CEO,
bleiv innstillaður sum “ársins leiðari í vinnuni”
• Regin Jacobsen, CEO, vann “ársins leiðari í vinnuni” á
“edie Sustainability Awards 2021” tann 3. februar 2021

og mentan. Stuðul er eisini veittur til nógvar staðbundnar
felagsskapir og tiltøk.

Landslið 15%
Lokal fótbóltsfeløg 15%
Lokal ítróttarfeløg 8%

Ein av okkara høvuðsíløgum var í Fróðskaparsetur Føroya.
Fróð
skaparsetrið hevur eina 3 ára granskingar verkætlan
fyri betri at skilja árinið, ið laksaaling hevur á umhvørvið,

• The Scottish Salmon Producers Organisation útgóvu

og møguligu ávirkanina, ið veðurlagsbroytingar fara at hava

burðardyggu vinnuskránna “Ein betri framtíð fyri

á føroyska aling. Málið er at menna ein myndil av fjarðar

okkum øll”. Hendan miðar eftir at skapa eina visión

skipanini fyri at betra vitanina hjá vinnuni. Vit vænta eisini,

fyri framtíðina hjá skotska laksaaligeiranum og er ein

at hetta fer at eggja lesandi á Fróðskaparsetrinum til at

samlað strategi, ment av teimum, ið starvast í vinnuni,

umhugsa eina yrkisleið í alivinnuni.

List og mentan 1%
Sosialar ábøtur til eldri ella fólk, ið bera brek 9%
Umhvørvi og lívfrøðiligt margfeldi 41%
Onnur lokal endamál 11%

STUÐUL VEITTUR Í SKOTLANDI

eisini SSC.
Í samstarvi við “Nám” lat Bakkafrost stuðul til menning av
frá
lærutilfari til fólkaskúlan um burðardyggar mat
vøru

VIRÐISSKAPAN

skipanir. Endamálið er at økja tilvitanina um og fatanina av

Vit fara framhaldandi at leggja dent á at skapa og varðveita

heilsu
góðum og burðardyggum matvøruskipanum og um

virðir í búskapinum hjá staðbundnu samfeløgunum. Aliøki

týdningin, sum aling og fiskivinna hava í Føroyum.

okkara liggja á fjartliggjandi og viðkvomum økjum. Vit virða
stóra leiklutin, sum laksaaling hevur í hesum fjartliggjandi

Okkara ”Community Charter” í Skotlandi gevur lyfti um

økjum, og leggja dent á at vera ein virkin og fevnandi partur

okkara tilsøgn til okkara: fólk, veitarar og samfeløg.

Lokal fótbóltsfeløg 12%

Sum part av hesum settu vit fyri fáum árum síðani á stovn

List og mentan 18%

av okkara staðbundnu samfeløgum.

Lokal ítróttarfeløg 18%

Í 2020 hava vit í Føroyum eisini stuðla eini røð av átøkum,

ein staðbundnan grunn fyri at eggja starvsfólkum at tilnevna

Sosialar ábøtur til eldri folk ella folk, ið bera brek 12%

herundir átøk, sum eru í samsvari við okkara mest týðandi mál

staðbundnar bólkar, tiltøk ella vælgerðandi endamál í teirra

Umhvørvi og lívfrøðiligt margfeldi 12%

fyri einstøku økini. Vit savna okkum um íløgur í útbúgving,

nærumhvørvi, sum fremja heilsu og vælferð ella hava

Onnur lokal endamál 29%

gransking, stuðul til ítróttarfelagsskapir og føroyskari list

umsjón við náttúruni, sum grunnurin kann stuðla.

Síðani
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grunnurin bleiv stovnaður, hava yvir 100 staðbundnir bólkar,
sum starvsfólk hava tilnevnt, fingið játtaðan stuðul ígjøgnum
okkara staðbundna grunn, herundir staðbundnar matbankar
og lokalir skúlar, sum tørvaðu fígging til keyp av útgerð fyri
at taka lut í undirvísing uttandura. Staðbundni grunnurin
hevur eisini stuðlað fleiri lokalum liðum, eins væl og bólkum
sum skipa fyri rudding av fjøruni, herundir eisini „Clean
Coast Outer Hebrides“.
Í Skotlandi hevur Uig barnaskúlin fingið eina gávu úr staðbundna
grunninum til at keypa regnklæðir til tjúgu næmingar fyri.
Uig barnaskúlin er ógvuliga virkin í lokalsamfelagnum, við at
planta trø, at skipa rudding og at seta plantur niður. Hendan
tilnevningin kom fra einum starvsfólki, hvørs sonur gongur í
SUNN SAMFELØG

lokala skúlanum.
Okkara innanhýsis toymisvirðisløn miðar eftir at geva okkara
starvsfólki áræði til at liva eftir okkara kjarnuvirðum sum eru
stoltleiki, eldhugi og uppruni, og at eggja teimum til at gera
mest møguligt fyri at stuðla sínum nærumhvørvi.
Okkara frálærutoymi vísti sín eldhuga fyri okkara fyritøku við
at arbeiða saman fyri at betra innanhýsis frálæruskipanina,
og tey gjørdu eitt framúr gott arbeiði. Tey gjørdu ein
sergjørdan frálærudátugrunn, sum er lættur at brúka, og
eggjar starvsfólkum at hava ein aktivan leiklut og gevur
leiðarum størri ognarlut í læruúrslitunum.
Ígjøgnum summarið vísti toymi á LamLash alibrúkinum í
Skotlandi teirra stuðul til staðbundna umhvørvið. Tey hava
stuðlað økinum kring alibrúki á ymsan hátt, frá at hjálpa

ferðandi verður tikið upp skjótt, fyri at halda umráðið reint

2020 vóru 68% av okkara veitarum í Føroyum staðbundnir,

fólki til gongu eftir rásini framvið Arran strondini, til at seta

fyri øðrum gestum. Tey í Lamlash toyminum eru errin av at

og 62% í Skotlandi. Í 2020 stóðu umleið 638 skotskir veitarar

upp ávaringarskeltir um svanar, sum reiðrast og hava sett

búgva í einum blómandi útjaðara og vilja framyvir eisini gera

fyri 65% av okkara samlaða innkeypi.

fóðurstøðir upp nær við landstøðina. Fyri at ganga undan

alt fyri at varðveita staðbundnu náttúruna.

við burðardygd í nærumhvørvinum, hevur toymið eggjað
hvørøðrum at súkkla til arbeiðis og vóna at sleppa at royna

Skatturin, sum vit rinda, er tann størsti í Føroyum. Vit geva

e-súkklur. Tey hava eisini av sínum eintingum tikið á seg at

eisini eitt munandi íkast gjøgnum tær vørur og tænastur, sum

skipa fyri rudding av strondini, fyri at tryggja at órudd frá

vit útvega frá staðbundnum veitarum fyri at reka felagið. Í
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Í 2020:
• Hava vit goldið yvir 608 mió. kr. í lønum og
starvsfólkakostnaði í Føroyum.

SUNT LÍV 2020

SAMFELAGSÁHUGI

Á ætlaða tiltakinum „opið alibrúk“ hjá felagnum fyri skotskar

Vit ynskja at vera ein góður granni og ein sameindur partur av

laksaframleiðarar (SSPO), hevði skotski aligeirin ætlað at latið

samfeløgunum, sum vit virka í. Vit miða eftir at eggja til eina

16 alibrúk tvørturum hálendið og oyggjarnar upp, og bjóða

mentan við samfelagsáhuga og stuðli til staðbundin tiltøk.

64 rundvísingar í ein mánaða fyri at vísa fólki á staðnum,

• Hava vit goldið yvir 24 mió. pund í lønum og
starvsfólkakostnaði í Skotlandi.

miðlum og politikkarum, hvussu skotskur laksur verður aldur
Sí dømi um átøk í 2020 á síðu 74.

útsett orsakað av Covid 19.

• Hava vit goldið 67 mió. í partafelagsskatti og
umsetningsskatti
• Útvegaðu vit 68% av vørum og tænastum frá
staðbundnum veitarum í Føroyum, og hildu fram við
okkara óbeinleiðis íkasti til staðbundna búskapin við
at seta í minsta lagi 50 staðbundin arbeiðsfólk í starv
bara í sambandi við bygging av smoltstøðum
SUNN SAMFELØG

• Útvegaðu vit 62% av vørum og tænastum frá
staðbundnum veitarum í Skotlandi, og hildu fram við
okkara óbeinleiðis íkasti til staðbundna búskapin við
at umleið 638 staðbundnir veitarar stóðu fyri 65% av
samlaða innkeypinum
• Góvu vit 3,6 mió. kr. í Føroyum ígjøgnum Sunt Lív
grunnin til staðbundin endamál, herundir ítrótt, list og
mentan, útbúgving, umhvørvi og sosialan bata. Vit øktu

Vit eru stolt av okkara føroyska arvi og mentan og stórur
partur av hesum báðum er okkara móðurmál, sum einans

Í 2020:

verður tosað av 80.000 fólkum í øllum heiminum. Vit fara at

• Komu vit saman við staðbundnar áhugapartar um

halda á við at gera frásagnir bæði á føroyskum og enskum
máli fyri at stuðla vitan og fatan av spurningum viðvíkjandi
burðardygd í frálæru.
Í 2020:
• Hildu vit fram at økja okkara stuðul til serlig tiltøk:

• Bjóðaðu vit okkara veitingarskip fram til at brúka í
• Vit stuðlaðu fleiri staðbundin tiltøk til frama fyri heilsu
staðbundna grunn í Skotlandi.

talvuni á síðu 71

Gjøgnumskygni

til at stuðla staðbundnum endamálum, herundir ítrótt,

Vit ynskja at tryggja eitt opið og gjøgnumskygt samskifti

útbúgving, umhvørvi og sosialan bata. Vit øktu stuðulin

við vinnuna, áhugapartar og okkara samfelag. Vit miða eftir

til staðbundnu matbankarnar orsakað av Covid-19

at skapa eitt áhugavert og kveikjandi umhvørvi á okkara

farsóttini. Sí sundurgreining á talvuni á síðu 71

arbeiðsplássi við virðing fyri hvørøðrum, og við møguleika at

• Stuðlaðu “Nám” til menning av frálærutilfari um
burðardyggar matvøruskipanir, ætlað børnum í
føroyska fólkaskúlanum

• Fyriskipaðu vit eina almenna hoyring um okkara
útbygging av fiskamjøl, lýsi og fóðurverksmiðju í
Fuglafirði

2021 Í MIÐDEPLINUM

landsumfatandi ruddingartiltøkum í Føroyum

mál fyri okkum, ígjøgnum langtíðarsamstarv. Sí býti á

Fróðskaparsetur Føroya til tess at stuðla náttúruvísindi

• Løgdu vit fram skrá um starvsfólkatrivnað

fram við landi og í fjøruni

og trivnað og umhvørvisumsjón ígjøgnum okkara

• Hildu vit fram við trý ára samstarvsavtaluni við

týðandi menning og okkara tilgongd til burðardygd.

fyriskipaðu eina røð av tiltøkum, herundir rudding

eisini íløgur í verkætlanir, sum løgdu dent á týðandi

• Hildu vit fram at menna staðbundna grunnin í Skotlandi

og ansaður. Eins og við øðrum tiltøkum í 2020, so bleiv hetta

kjakast, fyri at kunna finna tær bestu loysnirnar. Seinnu árini
hava vit ment meira reglulig og opin tiltøk lokalt. Orsakað
av Covid-19 avmarkingum, kundu vit í ár tíverri ikki bjóða
fólki inn á okkara skrivstovur og framleiðsluhølir í Føroyum.
Kortini bar til hjá okkum at hava eitt tiltak í Føroyum í juli,
har vit løgdu fram nýggja bók fyri at hátíðarhalda 50 ára
dagin hjá Bakkafrost.

• Halda fram við at menna verkætlanir, sum geva meining fyri
samfeløgini á staðnum
• Betra samskiftið um burðardygd við kundarnar
• Menna samstarvið við staðbundnar áhugapartar
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Dømi um tiltøk
í 2020

Áðrenn
Summarið 2020 skipaði Bakkafrost fyri árliga ruddingardegnum, har
starvsfólk luttóku í ruddingini av fjøruni og fram við landi í Føroyum.
Starvsfólk luttóku sjálvboðin í arbeiðstíð. Tilsamans blivu umleið 30
tons av ruski samlað, skild og burturbeind.

SUNN SAMFELØG

Ein serlig heiðursløn varð latin toyminum á alibrúkinum í Torridon
í Skotlandi, sum var við í tveimum sjóbjargingum á Loch Torridon, í
útnyrðings Skotlandi, har teir bjargaðu trimum kajakkrógvarum, sum
vóru komnir illa fyri í vánaligum veðri og einans 3 vikur seinni sleipaðu
ein bát, sum hevði mist streymin, til lands. Teir gjørdu meira enn tað,
sum væntast kann í arbeiðinum og vístu framúrskarandi toymisavrik,
heilsu- og trygdaratburð, og vórðu fagnaðir av bjargingartænastuni
fyri at bera skjótt at.

Aftaná

Í 2020 vunnu vit the Community Initiative virðislønina á Aquaculture
2020 tiltakinum. The Outer Hebrides Local Energy Hub (OHLEH) er eitt
samstarv millum fleiri vinnugreinar stovnað av SSC saman við Pure
Energy Centre (PEC), Community Energy Scotland (CES) og staðbundna
myndugleikanum, Comhairle nan Eilean Siar (CnES) og stuðlað av The
Scottish Government Local Energy Challenge grunninum.
Í nógv ár hava fólk ilskast inná at leivdirnar frá eini gamlari óbrúktari
smoltstøð í Víkarbyrgi ikki eru beindar burtur. Í 2020 avgjørdi Bakka
frost, hóast smoltstøðin ikki hoyrdi til Bakkafrost og vit tískil onki
høvdu við leivdirnar at gera, at veita stuðul úr Sunt Lív grunninum,
soleiðis at Sumbiar kommuna kundi rudda leivdirnar av hesi gomlu
smoltstøðini burtur.

Sum tann fyrsta av sínum slagi í Skotlandi varpar verkætlanin
ljós á menning av staðbundnum ringrás orkubúskapi og eggjar til
samstarvsloysnir fyri handfaring av burturkasti og orkuavbjóðingum.
Hetta er í framhaldi av árinum fyri, tá OHLEH varð heiðrað við The
Partnership Scotland virðislønini á VIBES – Scottish Environment
Business Awards.

Sum størsti privati arbeiðsgevarin í Føroyum, eru vit greið yvir okkara
ábyrgd og eggja av okkara ávirkan á staðbundnu samfeløgini. Vit eru
ógvuliga stolt av okkara gávaðu og fjølbroytta starvsfólkahópi, sum
umfatar starvsfólk við ymiskum førleikum og ymiskum fortreytum.
Í tríggjar vikur summarið 2020 varð skipað fyri intensivum málskeiði
í føroyskum fyri starvsfólk, hvønn dag í tveir tímar áðrenn arbeiðstíð.
Tað eydnaðist sera væl við nógvum luttakandi, sum øll góvu jaligar
afturboðanir og søgdu, at skeiðið hevði givið teimum nýggj amboð til
bæði at tosa og skriva føroyskt.
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Sunn samfeløg
Trø til starvsfólk

SUNN SAMFELØG

Fyri at halda alheims umhvørvisdagin 5. juni
2020, lat Bakkafrost øllum starvsfólkum í Før
oyum trø og runnar og góvu teimum møguleikan
at verða við í staðbundna tiltakinum fyri veður
lagi og lívfrøðiligum margfeldi.
Við ongum natúrligum trævøkstri í Føroyum or
sak
að av lágum hita alt árið, blivu trøini vald
ógvuliga vandaliga, og grundað á kravið um
vøkstur undir harðbalnum umstøðum. Fyri at
tryggja so góðan vøkstur sum gjørligt, fingu
starvsfólkini eisini vegleiðing um, hvussu trø og
runnar skuldu gróðursetast.
Skipað varð fyri eini “planta eitt træ”-kapping.
Starvsfólk skuldu taka mynd, har tey plantaðu
trøini ella runnarnar. Við at leggja myndina inn
á okkara innanhýsis samskiftispall, vóru tey við í
lutakasti um ein vinning.
Tiltakið verður endurtikið í 2021.
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Um burðardygd
á Bakkafrost

LEIÐSLA OG STJÓRN AV BURÐARDYGD
At leiða og siga frá burðardygd er eitt mál fyri nevndina í

Kjarnuvirðini hjá Bakkafrost leggja dent á endamálið at

Bakkafrost, eitt evni, sum í 2019 varð lagt aftrat skránni á

bera seg ábyrgdarfult at. Hetta fevnir eisini um at hugsa

hvørjum nevndarfundi, har slík evni, sum at greiða frá Sunt

fram í tíðina á búskaparligu, samfelagsligu og umhvørvisligu

Lív grunninum og burðardygd, verða umrødd, og somuleiðis

økjunum. Felagið fylgir einum hugburði við fyriliti til stýring

á tí árliga aðalfundinum. Nevndin gav sítt ískoyti til og

av váðum í sambandi við burðardygd gjøgnum okkara manna

góðkendi 2019 evnistilgongdina, ta dagførdu 2023 Sunt

gongd fyri váðameting, sum er fráboðað í ársfrásøgnini, og

Lív ætlanina og 2020 frásøgnina um burðardygd. Hetta

einari evnisgreining, sum er endurgivin í okkara frásøgn um

snúði seg um at ummæla og góðkenna tilsagnir um at tálma

burð
ar
dygd frá 2018 og fram eftir. Mannagongdin útlutar

veðurlagsbroytingum við tí endamáli at minka um CO2 útlátið

ábyrgd til at avmarka týðandi virksemisváðar.

og royna at gerast ein TFCD stuðul (Task Force on Climate
Related Financiel Disclosures).

Yvirvøka, sum umfatar alt virksemið hjá Bakkafrost, er av
váðum gjøgnum alla virðisketuna, og váðar verða regluliga

Umframt at hava umsjón við burðardygd, íroknað mál við

fráboðaðir innanhýsis í fyritøkuni. Ávísir váðar viðvíkjandi

víkjandi veðurlagsbroytingum, hevur Bakkafrost eina burð
ar

burðardygd verða umrøddir í árligari uttanhýsis fráboðan.

dygdarnevnd, har stjórin er formaður. Nevndin hittist umleið 6
ferðir um árið at hava umsjón við málunum um Sunt Lív, at tey

Okkara leiðreglur fyri atburð greiða eisini frá okkara endamáli

eru sett í verk og liva upp til krøvini hjá felagnum, soleiðis sum

um at „...stremba eftir at vera á odda í vinnuni í verju av

tey eru lýst í leiðreglum hjá Bakkafrost um ábyrgd og burðardygd.

umhvørvinum. Kravt verður av øllum starvsfólkum, at tey
hugsa um ávirkanina á umhvørvið, sum virksemið knýtt

At útvega eina starvsætlan fyri burðardygd er ábyrgd, sum

at arbeiðinum hevur á natúruna og umhvørvið, og at nýta

hvílir á leiðslubólkinum hjá Bakkafrost, sum regluliga kunnar

umhvørvisvinarligar loysnir so langt skynsamliga møguligt.“

stjóran og nevndina um burðardygd. Leiðslubólkurin tingast

Fleiri upplýsingar um tilgongdina, sum Bakkafrost hevur

um burðardygd á mánaðarligum fundum og endurskoðar

til leiðslu og virðir, meginreglur, standardar og reglur fyri

framstig einaferð um ársfjórðingin í mun til Sunt lív ætlanina.

atburð, eru at finna á netinum undir okkara leiðreglum fyri

Í 2019 mettu tey - sum part av strategisku vinnuætlanini

virkisábyrgd (Corporate Governance Principles).

- um høvuðsmálini fyri burðardygd hjá Bakkafrost (og um
hvørji sjónarmiðini hjá leiðsluni vóru um hesi málini), sum
standa at lesa á síðu 17 í hesi frásøgnini.

VIÐMERKINGAR TIL FRÁSØGNINA
Hendan frásøgnin er gjørd í samsvari við GRI standardarnar:
Kjarnuval. Vísitalvan er at finna á netinum.
Vit hava kortlagt tey týðandi málini, sum okkara áhugapartar
hava eyðmerkt, mótvegis GRI standardunum, og upplýsing
arnar í hesi frásøgnini eru gjørdar soleiðis, at tær ein og ein
og evni fyri evni dekka umrøðuevnini í GRI standardinum.
Grundarlagið fyri frásøgnini um okkara upplýsingar kunnu
síggjast á netinum www.bakkafrost.com/sustainability/data.
Sumt av innihaldinum í hesi frásøgnini er grannskoðað av
triðjaparti, felagnum Januar. Teirra átekning er á síðu 84.
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Samband við áhugapartar

Vit royna javnan at inndraga ein fjøltáttaðan skara
av áhugapørtum í eini røð av málum. Okkara ætlan
hevur slóðað fyri eini meira skipaðari tilgongd at
koma á tal við teir um týðandi viðurskiftir.
Okkara leiðarar og leiðslubólkurin finna fram til
viðkomandi áhugapartar at samskifta við reglu
liga. Hesir verða serliga ávirkaðir av okkara til
tøk
um, ella teir hava førleikar at ávirka okkara
hepna vinnurakstur og hvussu vit røkka okkara
stevnumiðum.
Á næstu síðu er ein listi yvir allar okkara týðandi
áhugapartar. Vit halda fram at fremja okkara ætlan
fyri samband við áhugapartar í 2021.
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Bólkar

Slag av sambandi

Viðmerkingar um samband

Starvsfólk

Varskógvaraskipan
Trivnaðarkanning fyri starvsfólk

Starvsfólk hava atgongd til varskógvaraskipan á netinum.
Vit gera árliga starvsfólkatrivnaðarkanningar og ískoytis kanningar, har tað er neyðugt (t.d. Covid)
“Programme of Engagement”
Ársfjórðings fundir við vald starvsfólkaumboð
Toymiskunning við heilsu og trygd í miðdeplinum
Kunning um virksemi til øll starvsfólk
Toymisvirðislønir fyri at viðurkenna avrik og stuðla jaligari atferð
Metingarskrá

Talgildur samskiftis pallur
Starvsfólkaforum
”Toolbox Talks”
Vikulig tíðindi
Virðisløn
Metingar

Fakfeløg

Regluligt samband og støðugir fundir við fakfeløg
Regluligir starvsfólkafundir

Høvuðsevni: arbeiðsumstøður, samsýning, heilsa og trygd, starvsfólk

Kundar

Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd eyðmerkt
Annaðhvørt ár verður skipað fyri kundastevnu (sum allir kundar eru bodnir við til)
Árlig spurnarkanning á alnótini
Árligt samband á sølustevnum, íroknað: Seafood Expo North America (Boston), Seafood Global (Brússel),
China Fisheries & Seafood Expo (Qingdao), World Food Shanghai Exhibition, Ocean Group Seafood Show
(San Diego), Wabel Frozen Summit (París) Árligt samband á kundastevnum
Árlig spurnarkanning millum kundar

Høvuðsevni: góðkenning, góðska, nøgdsemi, altjóða viðurskifti, pakkitilfar, vørumenning.
Í 2020 hava vit betra og ment nýggjar royktar vørur í samstarvi við okkara kundar. Vit hava eisini gjørt
nakrar broytingar í okkara pakkitilfari, herundir at minka plast í okkara smásølupakningi sum úrslit av
afturboðan frá kundum.

Tykisátøk

Veitarar

Lands og eftirlits
myndugleikar

Orsakað av Covid-19 farsóttini so eru sølustevnur avlýstar ella hildnar á netinum.
3 partar av kundatænastu: vørugóðska, tænasta og ordraútinnan.
Hóast sølumessur, vitjanir og “andlit til andlits” fundir vórðu avlýstir í 2020, so mentu vit eina nýggja skrá
fyri vinnumennan saman við kundunum. Vit arbeiddu saman við Scottish Development International við
“møt keyparanum”-tiltøkum á netinum við matgerð og skipaðu tykisvitjanir á alibrúkum.

Skrá fyri langtíðar kundasamstørv

Skrá fyri samstarv herundir fundir um framstig og reglulig tíðindabrøv til kundar.

Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd eyðmerkt
Støðugt samband
Veitaraskoðanir
Sedex
Leiðreglur fyri staðbundna útvegan

Høvuðsevni: góðkenning, góðska, felagsstandardar (íroknað mannarættindi, heilsa og trygd og
umhvørvisstandardar).

Regluligt og støðugt samband
Limaskapur í Scottish Salmon Producers Organisation (SSPO)

Høvuðsevni: loyvir og skrásetingar, fiskaheilsa og trivnaður, dálking, biogassverkið, etisk atgerð, altjóða
viðurskifti, málini hjá ST fyri burðardyggari menning

Samsvarsskrá fyri veitaraketuna. Allir veitarar eru vandaliga mettir fyri at tryggja veitingar við hóskandi
etiskum standardi.
Staðbundin útvegan, har tað letur seg gera, samrøður við veitarar.

Vit hittu umboð fyri Umhvørvis- og vinnumálaráðið og løgdu okkara 2030 strategi fram. Vit umrøddu,
hvussu okkara lyfti er treytað av, hvussu væl tað eydnast at reinsa føroyska elnetið fyri kolevni, broytingar
í regluverkinum, sum stóðu í síðstu landsstýrissemju og lagaligar prísir fyri varandi orku. Vit fara í 2021 at
halda á við samskiftinum.
Vinnusamtak, sum skal fremja áhugamálini hjá laksavinnuni.
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Bólkar

Slag av sambandi

Viðmerkingar um samband

Staðbundin
samfeløg

Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd eyðmerkt.
Støðugt samband við kommunumyndugleikar, havnameistarar og áhugafeløg.
Luttøka á vinnutiltøkum saman við føroyska vinnulívinum av og á.
Opið hús á høvuðssætinum í Føroyum, har staðbundna samfelagið fær høvi at møta stjóranum og spyrja
spurningar.
Árlig staðbundin tiltøk s.s. Sjómannadagurin og Ein dagur á grynnuni.
Skrá fyri staðbundin tiltøk og stuðul.
Staðbundin samráðing.
Staðbundni grunnurin

Høvuðsevni: nýggjar byggiverkætlanir, økisíløgur, burturkast, vatn, dálking, virðisskapan.
Vit hittu staðbundnu umboðini og skipaðu eina almenna hoyring um útbyggingina av fiskamjøl, lýsi og
fóðurverksmiðjuni í Fuglafirði.
Grundað á Covid-19 avmarkingar kundu vit tíverri ikki bjóða almenninginum inn í okkara fyrisitingarhølir og
framleiðslubygningar í 2020, og øll tiltøk vórðu avlýst. Kortini bar til hjá okkum at hava eitt tiltak í Føroyum
í juli, har vit løgdu fram nýggja bók fyri at hátíðarhalda 50 ára dagin hjá Bakkafrost.
Orsakað av Covid varð ein røð av tiltøkum avlýst, útsett ella hildin á netinum.
Menningarætlanir fyri alibrúk – har sum tað er viðkomandi.
Tilnevning av teimum starvsfólkum, sum kunnu tilmæla stuðul av staðbundnum virksemi.

Íleggjarar

Framløga fyri íleggjarum hvønn ársfjórðing og regluligt samband.
Annaðhvørt ár Capital Markets Day (sum allir íleggjarar eru bodnir við til).
Árligt samband um íleggjara ESG meting.
Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd eyðmerkt.
Reglulig vitjan av íleggjarum.

Høvuðsevni: gjøgnumskygni í øllum týðandi spurningum. Bakkafrost hevur økt gjøgnumskygni á týðandi økir
í hvørjari ársfrásøgn um burðardygd, í tráð við GRI standardin.

Ikki almennir
stovnar (NGO)

Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd eyðmerkt.

Høvuðsevni: dálking, fiskaheilsa og trivnaður, samband við staðbundna samfelagið.
Umboðan í nevndum.

Góðkenningarstovnar

Áhaldandi samband við triðjaparts góðkenningarstovnar, íroknað ASC, MSC og GLOBAL G.A.P.
Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd eyðmerkt.

Høvuðsevni: góðkenning, góðska (íroknað matvørutrygd), heilsa og trygd.
Umboðan í nevndum.

Vinnubólkar

Áhaldandi samband við bólkar, íroknað Arbeiðseftirlitið, Sjóvinnustýrið, Føroya Arbeiðsgevarafelag,
Havbúnaðarfelagið, Global Salmon Initiative (GSI). Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd
eyðmerkt.

Høvuðsevni: fiskaheilsa og trivnaður, mannarættindi, nýhugsan, samstarv og góðkenning, altjóða viðurskifti,
heilsa og trygd, dálking, tilfar til fóður, gjøgnumskygni.

Vinnuserfrøðingar
og akademikarar

Framhaldandi samband við uttanhýsis djóralæknar.
Annaðhvørt ár verða týðandi viðurskifti í burðardygd eyðmerkt.
Venjing í burðardygd undir leiðslu av serfrøðingum.

Høvuðsevni: øll týðandi mál
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Limaskapir og styrkitøl

LIMASKAPIR
Global Salmon Initiative (GSI)

GJØGNUMSKYGD UM OKKARA FRAMSTIG

Bakkafrost er stovnandi limur í hesum átaki,
sum arbeiðir fyri at fremja burðardygga
havbúnaðarleiðslu gjøgnum samstarv.

Vit miða eftir at hava eina gjøgnuskygda tilgongd til burðardygd. Vit viðurkenna okkara víðu ábyrgd at fremja, stuðla og arbeiða
saman við áhugapørtum í okkara breiðara umhvørvi. Vit miða eftir at vera opin og gjøgnumskygd; hetta inniber at greiða frá
framstigunum, sum vit gera, við denti á okkara mest týðandi mál.

EU Fishmeal
Havsbrún er limur í EU Fishmeal átakinum, sum
er ein evropeiskur ikki almennur felagsskapur,
sum umboðar evropeiskar fiskamjøl- og lýsi
framleiðarar.

SJÁLVBOÐIN KUNNING
ST GLOBAL COMPACT

IFFO The Marine Ingredients Association

Bakkafrost er ein luttakari í ST Global Compact og limur í Business
Action Platform for the Ocean.

Havsbrún er limur í IFFO sum er ein altjóða
handilsfelagsskapur, sum umboðar og stimbrar
vinnuna sum framleiðir tilfar úr havinum, so sum
fiskamjøls, lýsi og aðrar vinnur í hesum sambandi.

Ígjøgnum virkispallin miða vit eftir at geva okkara íkast til eitt
sunt hav við denti á vøkstur, nýhugsan og burðardygd.
Sí okkara kunning um framstig á síðu 45.

Ocean Disclosure Project
Bakkafrost hevur innlimað seg í Ocean Disclosure Project fyri
at økja enn meira um gjøgnumskygnið og dentin á burðardygga
útvegan av marinum tilfari. Sí vangamyndina hjá Bakkafrost á
www.oceandisclosureproject.org.

Føroya Arbeiðsgevarafelag
og Havbúnaðarfelagið
VINNUHÚSIÐ
HOUSE OF INDUSTRY

STYRKITØL Í 2020

HEIÐURSLØNIR Í 2020

Í 2020 var Bakkafrost tilnevnt ímillum feløgini við bestu avrikunum og triðji
besti framleiðari av burðardyggum proteinum í 2020 Coller FAIRR Protein
Producer Index, sum styrkismetir burðardygdina hjá heimsins størstu
skrásettu framleiðarum. Vit fingu styrkismetingina sum ein av tveimum
fyritøkum, sum avrikaðu best við ikki at nýta antibiotika. Bakkafrost varð
eisini viðurkent fyri ikki at hava brúkt antibiotika í Føroyum síðan 2004.

Í september 2020 bleiv Bakkafrost mett til 25,7 stig (á einum stiga frá
0-40+) í váðametingini hjá Sustainalytics ESG (eitt lægri stigatal vísir
á færri ESG váðar, ið tamarhald ikki er á). 2019 talið var 0,5 lægri.
Áðrenn 2020 var váðametingin hjá felagnum munandi lækkað, og
váðaflokkurin er betraður.

Í 2020 fekk Bakkafrost styrkimetingina
BBB (á einum stiga frá AAA-CCC) í MSCI
ESG styrkismetingunum.

Í 2020 var Bakkafrost tilnevnt sum
finalistur í Edie´s Sustainability Leaders
Awards 2021 í tveimum bólkum. Regin
Jacobsen, CEO, er tilnevndur í bólkinum
Business Leader of the Year, og okkara
biogassverk FÖRKA bleiv innstillað í
bólkinum nýskapan innan ringrás búskap
fyri árið.

Í 2020 vann SSC virðislønina
fyri staðbundin tiltøk á 2020
virðislønartiltakinum innan havbúna.
”The Outer Hebrides Local Energy Hub”
(OHLEH) er ein samstarvsverkætlan
millum fleiri geirar. Verkætlanin leggur
dent á at skapa ringrás búskap og eggjar
til samstarvsloysnir fyri handfaring av
burturkasti og innan orkuavbjóðingar.

Bakkafrost spældi ein týðandi leiklut í stovnanini
av Havbúnaðarfelagnum, sum virkar fyri einum
felags hugburði til handfaring av burðardyggum
evnum, sum havbúnaðarvinnan í Føroyum stendur
yvirfyri.

Lantra
Umboðsráð fyri havbúna og vinnu á landi.
Lantra er ein týðandi felagsskapur í einum
samstarvsnetverki tvørturum Skotland, sum
stuðlar menning av førleikadagsskránni í
alivinnuni.

SEDEX
Bakkafrost er limur í Sedex, ein limafelagsskapur
sum hevur ein av heimsins leiðandi netpallum fyri
feløg til at handfara og betra arbeiðsumstøður í
altjóða veitingarketum.

Sí okkara heimasíðu https://www.bakkafrost.com/fo/aboutus/sustainability/data/ til umfatandi lista yvir limaskapir og
felagsskapir.
Afturboðanir til hesa frásøgn, ella aðrir týðandi fíggjarligir,
umhvørvisligir og sosialir spurningar viðvíkjandi Bakkafrost eiga
at verða sendir til bakkafrost@bakkafrost.com. Hesir verða latnir
nevndini fyri burðardygd hjá Bakkafrost.
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ST Global Compact frásøgn um framstig
MEGINREGLA

REGLA/ÁTAK

ÚRSLIT

Mannarættindi

Bakkfrost – meginreglur fyri atferð
Bakkafrost – politikkur fyri burðardygd
Uttanhýsis klagumøguleiki (kunnaður á virknan hátt fyri staðbundnum áhugapørtum)

Ongin klaga móttikin í skipanini (viðv. brotum á mannarættindi)

1 og 2: Virða mannarættindi
og forða misnýtslu av
mannarættindum

Ongin klaga móttikin ígjøgnum starvsfólka varskógvaraskipanina (viðv. brotum á mannarættindi)
Innanhýsis varskógvaraskipan
Varskógvarafrágreiðingar
Sí síðu 38 fyri meira kunning
Bakkafrost bindur seg til at virða øll altjóða lýst mannarættindi soleiðis sum lýst í ST vegleiðandi
meginreglunum fyri vinnuvirksemi og mannarættindi.
Dagførdur Bakkafrost politikkur fyri burðardygd

Arbeiði
3 til 6: Virða fakfelagsfrælsi,
verða ímóti tvingsilsarbeiði
og misnýtslu av børnum sum
arbeiðsmegi, burturbeining av
mismuni

Veitarar hjá Bakkafrost hava við sáttmála bundið seg til at liva upp til ásetingar í veitarastandardum,
sum lýsa arbeiðarastandardar íroknað trygt arbeiðisumhvørvi, frítt fyri mismuni og misbrúki av
børnum

Ongar klagur til uttanhýsis klaguskipanina og heldur ikki til innahýsisis varskógvaraskipanina
viðvíkjandi fakfelagsfrælsi, tvingsils- ella barnaarbeiði ella mismuni
Ongin tørvur á rættandi atgerðum í 2020

Bakkafrost - meginregla fyri atferð
Bakkafrost - politikkur fyri burðardygd
Innanhýsis politikkur fyri mismun er í samsvari við ILO konventiónirnar

16% kvinnur í leiðslubólkinum í 2020 (úr 12% í 2019)
17% kvinnuumboðan í nevndini
29% av starvsfólkahópinum kvinnur (lækkað frá 38% í 2019)

Mál at varðveita kvinnur í leiðandi størvum
Sí síðu 30 fyri meira kunning

Umhvørvi
7: Varnan hugburð til
umhvørvisavbjóðingar

Týðandi greiningar annaðhvørt ár
Bakkafrost - politikkur fyri burðardygd
Mál at hava øll alibrúk góðkend til ASC standardar við árslok 2020

Dagførd strategi fyri burðardygd í tráð við mest týðandi evnini
100% av øllum alibrúkum í Føroyum góðkend í 2020
BAP 4 stjørnaða góðkenning í Skotlandi
Sí síðu 48-51 fyri meira kunning

8: Virka fyri størri
ábyrgdarkenslu fyri
umhvørvinum

Kunna kundar um ASC

Samstarv við bøndur og myndugleikar á staðnum um handfaring av burturkasti, sí síðu 69 fyri meira
kunning

Samband við týðandi áhugapartar um týðandi mál
Samstarv um ávirkan á staðbundna samfelagið um minking av ljóð- og luktdálking
Samband við staðbundnar áhugapartar um útbygging av fiskamjøl, lýsi og fóðurverksmiðju

9: Menning og útbreiðsla av
umhvørvisvinarligari tøkni

100 mió. kr. íløgu í Føroya fyrsta biogassverk

Minking við upp til 11.000 tons av CO2 útláti árliga

Boðið út bygging av nýggjum fult elriknum alibáti

Framleiða tíggjutalstúsund tons árliga av burturkasti frá landbúnaðinum
Sí síðu 27 og 69 fyri meira kunning

10: Antimutur

Bakkafrost - meginreglur fyri atferð (code of conduct) (partur av handbók útflýggjað øllum
starvsfólkum)

Ongar frágreiðingar til uttanhýsis klaguskipanina ella innanhýsis varskógvaraskipan um mutur
Sí síðu 24 fyri meira kunning
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Váttan frá óheftum grannskoðara
•

Lisið og mett um leiðreglur fyri rapportering og innanhýsis

Til partaeigararnar í P/F Bakkafrost

Okkara óheftni og góðskustýringarskipan

Vit hava fingið til uppgávu at geva eina váttan við

Vit hava hildið ásetingarnar um óheftni og onnur etisk krøv

eftirlitsmannagongdir á konsernstigi viðvíkjandi upplýs

avmarkaðari vissu um upplýsingarnar niðanfyri, og sum eru

í etisku reglunum fyri góðkendar grannskoðarar, sum byggja

ingunum, sum eru brúktar í frásøgnini um burðardygd

við í frásøgnini um burðardygd “Sustainability Report” hjá

á grundleggjandi meginreglurnar um falsloysi, partsloysi,

fyri 2020.

Bakkafrost fyri tíðarskeiðið 1. januar – 31. desember 2020.

yrkisførleika og neyðugt nærlagni, trúnað og yrkisatburð.

•

Grannskoðanarvirkið Januar er bundið at halda altjóða

Gjøgnumgingið og greinað útvaldar upplýsingar viðvíkj
andi váttanaruppgávuni, sum eru móttiknar frá øllum

Niðurstøða okkara

standardin um góðskustýring, ISQC 1 og brúkar soleiðis eina

Grundað okkara arbeiði og skjalprógv, sum vit hava fingið, eru

umfatandi góðskustýringsskipan, herundir skjalprógvaðar

framleiðslustøðum til konsolidering á konsernstigi.

vit ikki komin fram á viðurskifti, sum geva okkum orsøk til at

politikkir og mannagongdir viðvíkjandi tí at halda etisk

støðu til, um upplýsingarnar í frásøgnini um burðardygd

halda, at í upplýsingunum í frásøgnini um burðardygd fyri 2020

krøv, yrkisstandardar og galdandi ásetingar í lóg og øðrum

eru undirbygdar við nøktandi prógvum.

hjá P/F Bakkafrost eru týðandi skeivleikar, og ikki í øllum týðandi

reglum. Arbeiði okkara var gjørt av einum óheftum toymi við

lutum er gjørd í samsvari við tann roknskaparhátt, sum greitt er

royndum innan frásagnir um burðardygd og váttanir.

•

•

Mett um innanhýsis og uttanhýsis skjalprógv fyri at taka

Lisið aðrar upplýsingar, sum eru við í frásøgnini um burð
ardygd hjá Bakkafrost fyri 2020 fyri at staðfesta, um

frá á https://www.bakkafrost.com/en/about-us/sustainability/

nakað er av týðandi ósamsvari millum útvaldu upplýs

reports. Niðurstøðan eigur at verða lisin í samanhangi við tað,

Fatan av rapporterings- og virðisásetingarháttunum

ingarnar viðvíkjandi okkara váttanaruppgávu og okkara

sum er skrivað í restini av hesari váttanini.

Upplýsingarnar eiga at verða lisnar og skiltar saman við

váttan við avmarkaðari vissu um hetta.

roknskaparháttinum https://www.bakkafrost.com/en/about

Tað, vit vátta

us/sustainability/reports/, sum leiðslan hevur einaábyrgd

Ábyrgd leiðslunnar

Vavið av okkara arbeiði er avmarkað til váttan um upplýs

av at velja og seta í verk. Fráveran av royndum viðvíkjandi

Leiðslan í P/F Bakkafrost hevur ábyrgdina av:

ingarnar í frásøgnini um burðardygd hjá Bakkafrost fyri tíð

føstum mannagongdum at brúka sum útgangsstøði fyri

•

arskeiðið 1. januar – 31. desember 2020.

metingum av ikki-fíggjarligum upplýsingum viðførir øðrvísi,

eftirlit av upplýsingunum, sum viðkoma uppseting av

men góðtiknar virðisásetingarháttir og kann ávirka saman

upplýsingum í frásøgnini um burðardygd, sum eru uttan

Brúktir fakligir standardar og stigið fyri vissu

beringina millum eindir og yvir tíð.

týð
andi skeivleikar, uttan mun til um skeivleikarnir

Váttan okkara er gjørd við avmarkaðari vissu í samsvari við

standast av sviki ella mistøkum.

ISAE 3000 (dagførd), Aðrar váttanir við vissu enn grannskoðan

Gjørda arbeiðið

og gjøgnumgongd av søguligum upplýsingum. Ein uppgáva við

Vit taka hædd fyri váðanum fyri týðandi skeivleikum í

avmarkaðari vissu er væl minni í vavi enn ein uppgáva við

upplýsingunum, tá ið vit leggja til rættis og gera okkara arbeiði.

grundaðari vissu, bæði viðvíkjandi arbeiðinum í sambandi við

Við at gera hetta og grundað á okkara fakligu metingar, hava vit:

meting av váðum, íroknað fatan av innaneftirlitinum, og tað,

•

sum er gjørt grundað á metta váðan. Hetta viðførir, at stigið
fyri vissu, sum verður fingið í sambandi við eina uppgávu við

At leggja til rættis, seta í verk og halda viðlíka innanhýsis

Gjørt samrøður við ábyrgdarhavandi fyri strategileiðslu
og rapportering viðvíkjandi burðardygd á konsernstigi.

•

Gjørt eina meting av týdningi og raðfestingina av evnum

avmarkaðari vissu, er væl lægri enn vissan, sum hevði verið

til frásøgnina um burðardygd hjá Bakkafrost fyri 2020 og

fingin í sambandi við eina uppgávu við grundaðari vissu.

samanborið við úrslit av fjølmiðlaleiting.

•

Uppbyggja partleysan roknskaparhátt til at uppseta upp
lýsingar.

•

Virðisáseting og rapportering av upplýsingunum í frá
søgnini um burðardygd grundað á roknskaparháttin.

•

Innihaldið í frásøgnini um burðardygd fyri tíðarskeiðið 1.
januar – 31. desember 2020.
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Ábyrgd okkara
Vit hava ábyrgdina av:
•

At leggja til rættis og gera arbeiðið fyri at fáa avmarkaða
vissu um upplýsingarnar í frásøgnini um burðardygd hjá
Bakkafrost fyri tíðarskeiðið 1. januar – 31. desember
2020 í øllum týðandi lutum ikki hava týðandi skeivleikar
í samsvari við meginreglurnar, sum eru grundarlag undir
váttanini.

•

Gera eina óhefta niðurstøðu grundað á arbeiðið, sum vit
hava gjørt og prógvini, sum vit hava fingið.

•

Geva ein niðurstøðu til partaeigararnar í P/F Bakkafrost.

Tórshavn, 9. apríl 2021
Januar
Løggilt Grannskoðanarvirki

Heini Thomsen

Fróði Sivertsen

Statsaut. revisor

Statsaut. revisor
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