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Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifioinnin piirissä olevat
kalastusyritykset löytyvät SAKL:n verkkosivuilla. Kyseiset yritykset/kalastajat muodostavat
sertifiointiryhmän. Ainoastaan listassa olevat yritykset/ alukset/kalastajat saavat ilmoittaa
olevansa (silakan ja kilohailin) ”sertifioituja toimittajia”.
Tuoretta MSC-silakan ja – kilohailin eteenpäin myyntiä koskeva myyntiohjeistus
kalastajille:
• Mikäli sertifiointiryhmään kuuluva kalastaja haluaa myydä silakka-/kilohailierän
toimitusketjussa eteenpäin MSC-sertifioituna, tulee kalaerän mukana toimitettavissa
asiakirjoissa ilmoittaa selvästi, että tuote on sertifioitu.
• Yritysten välisessä kaupankäynnissä (mukaan lukien: kalastaja –
tukkuliike/jalostaja/väittäjä) lyhennettä "MSC" suositellaan käytettäväksi esim.
lähetyslistoissa tai muissa asiakirjoissa, jotta tuote on helposti tunnistettavissa ja
jäljitettävissä. Myös silakan- ja kilohailin MSC-kalastussertifikaatin koodi (MSC-F31377) on tarpeellista merkitä asiakirjoihin:
 Lyhenne “MSC” ja kalastussertifikaatin koodi (MSC-F-31377) voidaan merkitä
esimerkiksi MSC-sertifioituna myytävän kalaerän lähetyslistan tuotekuvaukseen.
 Tämän lisäksi lyhenne ”MSC” ja koodi (MSC-F-31377) tulee merkitä
tukkupakkaukseen, säiliöön tai kuormalavaan kiinnitettävällä merkinnällä tai
etiketillä, jotta sertifioidut kalaerät ovat jäljitettävissä ja ostajat voivat varastoida
MSC-tuotteet helposti.
Huom. MSC:n ympäristömerkkiä ei saa käyttää ilman erillistä sopimusta. Kalastajat, jotka
haluavat käyttää MSC:n logoa omien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa, tulee ottaa
yhteyttä liiton toimistoon.
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De företag som ingår i MSC-certifieringen av trål- och ryssjefisket efter strömming och
vassbuk kan hittas på FYFF:s nätsidor. Ifrågavarande företag/fiskare bildar en
certifieringsgrupp. Endast de företag/fartyg/fiskare som finns på listan får meddela att de
är ”certifierade leverantörer” (strömming och vassbuk).
Anvisningar till fiskare gällande försäljning vidare av färsk MSC-strömming och vassbuk:
• Ifall en till certifieringsgruppen tillhörande fiskare vill sälja ett parti strömming/
vassbuk vidare i leveranskedjan som MSC-certifierad, bör i de dokument som
medföljer partiet klart meddelas att produkten är certifierad.
• I handel mellan företag (inklusive: fiskare – partiaffär/förädlare/förmedlare)
rekommenderas att förkortningen ”MSC” används i t.ex. följesedlar eller andra
dokument, så att produkten lätt kan identifieras och spåras. Det är också
nödvändigt att anteckna fiskecertifikatets kod (MSC-F-31377) i dokumenten:
 Förkortningen “MSC” och fiskecertifikatets kod (MSC-F-31377 kan antecknas i
följesedelns produktbeskrivning för det fiskparti som säljs som MSC-certifierad.
 Förutom det bör förkortningen ”MSC” och koden (MSC-F-31377) märkas med
etikett eller med annan märkning på partiförpackningen, behållaren eller
lastpallen så att certifierade partier kan spåras och köparna kan lagra MSCprodukter lätt.
OBS. MSC:s logo får inte användas utan ett separat avtal. Fiskare som vill använda
MSC:s logo i detaljhandelsförpackningar bör ta kontakt med förbundets byrå.

