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• Qmarine is ons Totale Kwaliteits Systeem voor het op duurzame wijze voorzien in lekkere, gezonde en veilige seafood producten:
Seafood for a Better Life.
• Qmarine omvat onze wereldwijde standaarden die ervoor zorgen dat we verantwoord omgaan met de maatschappij, natuur en
milieu, onszelf en onze aandeelhouders.
• Qmarine is opgebouwd uit zes strategische pijlers die we voortdurend verder ontwikkelen met nieuwe en verbeterde processen
en handelwijzen.
Voedselveiligheid
Marine Harvest verplicht zich veilige en gedocumenteerde voedingsproducten te leveren. Al onze activiteiten – kweek, verwerking en logistiek – zijn erop ingericht om onze voedingsproducten op veilige wijze te produceren en hun veiligheid te beschermen. We bewaken de veiligheid van onze producten dan
ook doorlopend. We brengen onze werkwijze voortdurend in lijn met de meest recente wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’ en zorgen ervoor dat we voldoen aan de actuele wet- en regelgeving in
de landen waarin wij onze producten produceren en verkopen.
Voedselkwaliteit
Marine Harvest levert voedingsproducten met een hoge kwaliteit, zowel op technisch vlak als qua voedingswaarde, zodat we voldoen aan de behoeften van onze klanten en de verwachtingen van consumenten. Wat betreft technische kwaliteit voldoen onze producten aan de overeengekomen specificaties.
Wat de nutritionele kwaliteit aangaat, staan wij ervoor in dat onze vis en visproducten goede bronnen
zijn van hoogwaardige eiwitten, belangrijke mineralen, vitaminen en omega-3 vetzuren.
Dierenwelzijn
Het welzijn van de vis berust op goed gezondheidsbeheer en gezonde kweekpraktijken. Wij zorgen
ervoor dat de condities waarin onze vis opgroeit in overeenstemming zijn met hun biologische behoeften en dat de kans op stress, agressie en verwonding wordt geminimaliseerd. We houden de gezondheidstoestand van onze vis doorlopend in de gaten en grijpen snel in wanneer daar inbreuk op gemaakt
wordt.
Verantwoordelijkheid voor natuur en milieu
Marine Harvest minimaliseert de gevolgen van haar activiteiten voor natuur en milieu en opereert in
harmonie met de omgeving, door natuurlijke hulpbronnen niet uit te putten en ervoor te zorgen geen
materialen of stoffen te gebruiken die blijvende schade kunnen toebrengen.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het beschermen van de veiligheid, de gezondheid en de mensenrechten van onze medewerkers is een
kernwaarde voor Marine Harvest. We werken op maatschappelijk verantwoorde wijze, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Als voorloper op het gebied van aquacultuur en seafood, nemen wij de
verantwoordelijkheid op ons om een leidende rol te spelen in het verduurzamen van aquacultuur.
Kwaliteitsborging
Onze kwaliteitsborging is gestoeld op een wereldwijde database voor kwaliteitsbeheer met daarin alle
‘standard operating procedures’ van Qmarine. Deze procedures voorzien in richtlijnen hoe te handelen
en tot besluiten te komen wat betreft elk van de strategische pijlers van Qmarine. Zij stellen ons in staat
binnen heel Marine Harvest dezelfde hoge normen te hanteren.

