
VIKTIG

Lokalt produksjonssamarbeid Produksjon av nye arter

Opplæring og videreutvikling 
Bygge kunnskap og rett 
kompetanse internt

Sunne produkter

Partnerskap
Innovasjon 

Utvikling via Big data
Antikorrupsjon
Datasikkerhet

Avfall og gjenvinning 
Samhandling med viltlevende dyr

Dialog med lokalsamfunn
Medvirke til gode arbeidsforhold 
i leverandørleddet

Bidra til et sunnere kosthold 
blant barn og unge
F&U

Lokal verdiskapning

Rømming
Lus
Fiskehelse og velferd
Medikamentkontroll
Plast
Matsvinn
Bunnforhold 
Artsmangfold

Avskoging
Utslipp av klimagasser
Råvarer fiskefòr

Compliance og 
etiske retningslinjer
HMS

Sporing
Tilbaketrekning 
av produkter
Sertifisering

Leverandørstyring

Inntjening og 
avkastning
til eiere
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Vesentlighetsanalyse

I samsvar med GRI Standard gjennom- 

førte Lerøy sin første vesentlighetsanalyse 

i 2016. Denne ble oppdatert i 2020.  

Analysen skal identifisere hvilke tema 

innen bærekraft som er de viktigste 

både fra selskapet og våre viktigste 

interessenters side. 

Resultatet er basert på tilbakemeldinger 

fra våre eksterne og interne interessenter 

gjennom intervjuer, dialoger og møter, 

samt på tilbakemeldinger fra kunder, 

myndigheter, NGOer osv. Det har de 

siste årene vært en eksplosiv vekst 

interessen for ulike områder knyttet til 

bærekraft – noe som også har påvirket 

hvilke områder som er vesentlige for 

Lerøy å holde fokus på fremover. 

Resultatene fra vesentlighetsanalysen 

er delt inn i seks områder. Viktigheten 

knyttet til disse områdene vil variere 

for ulike interessenter. Se tabell for 

interessent-dialog side 235.

I årets vesentlighetsanalyse er det ikke 

gjort endringer i forhold til vår 

rapportering for 2020. Vesentlighets- 

analysen er derfor identisk med 

vesentlighetsanlysen som ble presentert 

i selskapets årsrapport for 2020. I 

forbindelse med implementering av 

revidert GRI standard vil det bli 

gjennomført en ny vesentlighetsanalyse 

for selskapet høsten 2022.

 Produkt/Improve our health

 Finans/Ensure earnings and returns

 Ansatte/Empower our people

 Samfunn/Strengthen our communites

 Miljø/Protect our Ocean

 Klima/Improve our climate
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