
Ansvarlighed og bæredygtighed
er de to vigtigste ingredienser i Skagen…



ISO 9001  
FF Skagen er kvalitetscertificeret 
efter ISO 9001. Dækker alle trin i 
processen: Udvikling, produktion 
og salg af fiskemel og fiskeolie 
samt rensning af fiskeolie. Udstedt  
af DNV-GL. 

FF Skagen er en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie.  
Vi udvikler, fremstiller og markedsfører sunde produkter, der anvendes 
som proteintilskud til dyr og fisk i akvakultur, landbrug og til petfood 
over hele verden.  

FF Skagen er et fondsejet aktieselskab. Virksomheden er beliggen- 
de på Skagen Havn med havet som nærmeste nabo. Her forædler 130 
medarbejdere de daglige landinger af friske fisk. 

FF Skagen fremstiller årligt ca. 170.000 tons fiskemel og fiskeolie på et af 
verdens mest avancerede procesanlæg. Vi omsætter årligt for mere end 
DKK 1,8 mia. og eksporterer vores produkter til mere end 60 lande.

Bæredygtighed, miljøbevidsthed og fødevaresikkerhed er de vigtig-
ste kvaliteter i Skagen. Vi arbejder dagligt med at udvise ansvarlighed 
i alt, hvad vi foretager os - og har gjort det i FF Skagen’s 60-årige   
historie. 

FF Skagen er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001, MSC, FEMAS,  
MarinTrust, Soil Association og Naturland.

Certificeret kvalitet

Sted og dato:

      

For udstedende enhed:
Hellerup, 18, januar, 2019 DNV GL - Business Assurance

Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup, 
Denmark

   

Jesper Schultz
Adm. Direktør

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt.
AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. 
http://www.dnvgl.com/assurance

LEDELSES SYSTEM 
CERTIFIKAT
Certifikat nummer:
05128-2000-AQ-DEN-DANAK

Første certificering:
16, juni, 1995

Gyldighedsperiode:
31, januar, 2019 - 31, januar, 2022

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos

FF Skagen A/S
Havnevagtvej 5, 9990, Skagen, Denmark

opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for kvalitet:
ISO 9001:2015

Dette certifikat er gældende for følgende område:
Udvikling, produktion og salg af fiskemel og fiskeolie. Rensning af fiskeolie

 

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FF Skagen sælger årligt  
ca. 170.000 tons fiskemel og  
fiskeolie, der eksporteres til  
mere end 60 lande.

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FF Skagen anvender ikke 
fisk, som internationale eksperter 
har udpeget som truede arter.

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



MSC
Uafhængigt internationalt 
miljømærke for bæredygtige 
fangstmetoder. Det blå MSC- 
mærke garanterer, at FF Skagen 
opererer miljømæssigt forsvarligt 
og ikke bidrager til det globale 
miljøproblem, overfiskning. 

Det er FF Skagen’s erklærede mål at forarbejde råvarerne i havet omkring  
os langsigtet og bæredygtigt. Vi anvender ikke fisk, som danske og  
internationale organisationer udpeger som truede arter, men udeluk-
kende fiskearter som ICES, det Internationale Havforskningsråd anser  
for bæredygtige. 

FF Skagen’s fiskemel og fiskeolie fremstilles af absolut frisk fisk fra de 
kolde danske farvande og hele vejen op til de nordligste fiskepladser i 
Atlanterhavet. Desuden afskær fra filetfabrikkerne. Vi kan spore og 
dokumentere alle vores produkter gennem alle processer - fra færdig- 
vare til fangst, fartøj og fangstpladser.

FF Skagens råvareetik og bæredygtighedsprincipper er baseret på  
uafhængig videnskabelig dokumentation og vurderinger, foretaget i sam- 
arbejde med akkrediterede eksperter og offentlige institutioner. 

Alle FF Skagen’s produkter fremstilles i overensstemmelse med ”code of 
conduct” for ansvarligt og bæredygtigt fiskeri efter de internationale be-
stemmelser, nedfældet af FAO, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations og ICES, Det internationale Havforskningsråd.

FF Skagen er certificeret efter The Soil Association Organic Standards, 
Naturland og MSC, Marine Stewardship Council Chain of Custody  
Standards.

Bæredygtighed

Soil Association 
FF Skagen er certificeret efter 
det engelske økologimærke,  
som garanterer at produkterne  
udover EU’s økologiske krav, 
også lever op til skærpede  
standarder for etik, økologi  
og bæredygtighed.

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA

Naturland  
FF Skagen’s produkter er certifi- 
ceret som socialt ansvarligt protein-
tilskud af Naturland til økologisk 
opdræt. Naturland er et af verdens 
mest respekterede økologimærker
- langt strengere end fx det tyske 
miljømærke, Bio-Siegel.

 



FF Skagen er en miljøbevidst virksomhed, som arbejder aktivt, enga- 
geret og vedholdende med at reducere energi- og miljøbelastninger fra 
virksomhedens drift til et absolut minimum. 

Produktion og forædling foregår i et fuldt automatiseret og energi- 
optimeret procesanlæg direkte ved kajkanten på Skagen Havn. Alle  
processer er nøje overvåget fra kontrolrummet og underlagt strenge 
procedurer på såvel kvalitet som på miljø og energi.

Som et naturligt element i FF Skagens energi- og miljømæssige  
bestræbelser leverer FF Skagen al overskudsvarme fra produktionen  
- omkring 18.000 MWh årligt - til Skagen Varmeværk. Det svarer til hver 
4. varmetime i samtlige huse, der er tilknyttet varmeværket i Skagen.

FF Skagen er certificeret efter ISO 14001 som dokumentation og ret- 
ningslinier for en ambitiøs og vedvarende miljøstyring og ressourceop-
timering.  

ISO 14001  
FF Skagen er miljøcertificeret 
efter ISO 14001 som dokumen-
tation for virksomhedens 
særdeles ambitiøse og ved- 
varende miljøstyring. Udstedt  
af DNV-GL.

Sted og dato:

       

For udstedende enhed:
Hellerup, 18, januar, 2019 DNV GL - Business Assurance

Tuborg Parkvej 8, 2., DK-2900, Hellerup, 
Denmark

   

Jesper Schultz
Adm. Direktør

Manglende opfyldelse af betingelser i certificeringskontrakten kan gøre certifikatet ugyldigt.
AKKREDITERET enhed: DNV GL Business Assurance Denmark A/S, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup, Denmark. TEL:+45 39 45 48 00. 
http://www.dnvgl.com/assurance

LEDELSES SYSTEM 
CERTIFIKAT
Certifikat nummer:
05537-2000-AE-DEN-DANAK

Første certificering:
04, oktober, 2005

Gyldighedsperiode:
31, januar, 2019 - 31, januar, 2022

Det attesteres hermed, at ledelsessystemet hos

FF Skagen A/S
Havnevagtvej 5, 9990, Skagen, Denmark

opfylder kravene i ledelsessystemstandarden for miljø:
ISO 14001:2015

Dette certifikat er gældende for følgende område:
Udvikling, produktion og salg af fiskemel og fiskeolie. Rensning af fiskeolie

 

Miljøbevidsthed

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FF Skagen leverer overskudsvarme 
svarende til hver 4. varmetime hos 
fjernvarmebrugerne i Skagen.

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FF Skagens fiskemel er garanteret  
salmonellafri. Fiskeolien er verdens  

reneste - 100% renset for dioxin.

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FEMAS 
FF Skagens fodersikkerhed er 
FEMAS certificeret. FEMAS bygger 
på HACCP principperne og omfatter 
alle processer i produktionen.

FDA 
FF Skagen er registreret hos  
U.S. Food and Drug Administra-
tion - FDA i henhold til §305 i U.S. 
Public Health Security and Bio-
terrorism Preparedness and 
Response Act of 2002, P.L. 107-188. 
Godkendelsen er en forudsætning 
for at operere på det amerikanske 
marked.

Fødevaresikkerhed

FF Skagen fremstiller fiskemel og fiskeolie til de mest ambitiøse foder-
producenter og opdrættere over hele verden. Vores holdning til kvalitet 
starter ude på havet med kravet om førsteklasses råvarer. Friske fisk hver 
dag - året rundt, leveret af en moderne, effektiv og trofast fiskerflåde.  

Fisken køles straks efter fangsten og forbliver nedkølet under transporten 
til den landes hos FF Skagen - klar til forarbejdning og forædling på vore 
computerstyrede procesanlæg. 

Hos FF Skagen har vi valgt at tage ansvar og forpligte os på vore produk-
ters betydende andel af den samlede fødekæde via et omfattende 
kvalitetssikringsprogram. Alle landinger analyseres og godkendes før 
fisken indgår i produktionen, der er underlagt strenge procedurer efter  
ISO 9001. Laboratorieprøver fra hele processen dokumenterer råvarens 
friskhed og alle færdigvarer med 100% korrekte specifikationer på 
næringsindhold og fysiske egenskaber. Fiskemel fra FF Skagen er garan-
teret salmonellafri. Der udtages plomberede prøver af samtlige leve-
rancer til efterfølgende analyse hos akkrediteret laboratorium efter  
kundens valg.

FF Skagen er FEMAS certificeret og godkendt af FDA, U.S. Food & Drug 
Administration.

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FF Skagen udvikler og fremstiller også kundespecificerede special-
produkter, der matcher individuelle ønsker til f.eks næringsindhold, 
proteinfordøjelighed, bindeevne etc. Alle specialprodukter er naturligvis 
tilsat alle FF Skagens kompetencer og værdier omkring bæredygtighed, 
sporbarhed, miljøbevidsthed og kvalitetssikkerhed.

I vort avancerede produktionsanlæg kan vi give mel- og olieprodukterne 
forskellige egenskaber, så den aktuelle specialproduktion målrettes spe-
cifikke ønsker og krav. Et effektivt kontrolsystem sikrer et slutprodukt, 
der lever 100% op til de aftalte specifikationer. 

FF Skagen har mere end 60 års erfaring i udvikling og produktion af 
fiskemel og fiskeolie. Vi er en af branchens mest certificerede virksom-
heder og medlem af de internationale handelsorganisationer GAFTA og 
FOSFA.

60 års innovation

GAFTA 
FF Skagen er Trading Principal 
Member i.e “Hovedmedlem  
indenfor Handel” af GAFTA, 
en international handelsorga-
nisation for korn- og foderstof-
branchen med mere end 1250 
medlemmer fra 86 lande.

FOSFA International
FF Skagen er medlem af The  
Federation of Oils, Seeds and 
Fats Associations. 85% af den 
globale handel med olie, frø  
og fedtstoffer via kontrakter  
fra FOSFA, der har 900 med-
lemmer i 77 lande. 

 
 
 

MEMBERSHIP CERTIFICATE 
 

This is to certify that 

 
FF SKAGEN A/S 

Havnevagtvej 5, DK-9990 Skagen, Denmark 
 
 

is a registered Trading Member of 
 
 

THE FEDERATION OF OILS, SEEDS AND FATS  
ASSOCIATIONS LTD 

 
This certificate covers the subscription year  

1 April 2020 to 31 March 2021 
   

 
 

                                                                                           
 
 
 
 
        4-6 Throgmorton Avenue 
                         Chief Executive    London, EC2N 2DL, UK 

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FF Skagen - altid i bevægelse  
og har 60 års erfaring i udvikling og 
fremstilling af fiskemel og fiskeolie.

ISO 9001 · ISO 14001 · FEMAS · Soil Association · Naturland · MSC · FDA · FOSFA · GAFTA



FF Skagen A/S · Havnevagtvej 5 · DK-9990 Skagen · Tel +45 98 44 11 00 · Fax +45 98 45 02 11 
info@ffskagen.dk · www.ffskagen.dk

FF Skagen
Mission & vision

Mission
Vi skaber værdi af marine ressourcer.

Vision
FF vil være førende indenfor branchen i et naturligt geografisk område 
og med Danmark som produktionsland. Visionen har fire dimensioner.

Råvarer:
FF vil være den foretrukne aftager af råvarer (fisk og afskær) ved altid 
at være prismæssig konkurrencedygtig på råvaren samt have hurtige 
lossehastigheder på alle tider af døgnet/året.

Produktion:
FF vil altid have høj driftssikkerhed på fabrikkerne i Skagen og Hanst-
holm. FF vil være den førende fabrik med hensyn til bæredygtig,  
energi- og miljørigtig produktion gennem kontinuerlig opdatering af 
maskinparken.

Færdigvarer:
FF vil ligge forrest med produktudvikling/produktforædling og vil have 
høj prioritering, når kunder efterspørger mel og olie og efterspørger 
samarbejde om produktudvikling - ”Vi vil være vores kunders fore-
trukne samarbejdspartner”.

Organisation:
FF vil have en optimal organisation og vil være attraktiv for nuværende 
og kommende medarbejdere.


