Butler’s Choice A/S - ansvarligt reje- og fiskeopdræt
Det hele startede i 1997, hvor Jacob Stokkebye med stor kærlighed til fisk og skaldyr begyndte at
importere fisk og skaldyr fra udviklingslande. Han har altid fokuseret på alle led i processen fra
vand til bord. Med 10 års erfaring inden for restaurationsbranchen besluttede han sig for at
forbedre kvaliteten af fisk og skaldyr i supermarkederne og øge ansvarligheden. Det var og er en
stor udfordring, da 46% af alle fisk og skaldyr er opdrættet. Ofte er opdræt til skade for både
miljøet og produktionsmetoderne, hvilket kun har gjort udfordringen større.
Butler’s Choice er i vækst med 24 medarbejdere fordelt på Danmark, Vietnam og Indien.
Filosofien bag
For Butler’s Choice handler kvalitetsprodukter om social ansvarlighed og miljøbevidsthed. Det har
været virksomhedens filosofi fra begyndelsen, og den håndhæves uden kompromis.
- Alt handler ikke om forretning. Det er lige så vigtigt for os at være et godt eksempel og gøre en
forskel. Og i al beskedenhed synes vi, at vi har gjort en forskel med vores mærke Fair Fisk og
vores varesortiment, siger Jacob Stokkebye.
Forretningsmodel
Butler’s Choice forarbejder ikke store mængder fisk og rejer, som ender på et lager. Man ønsker
ikke at oplagre fisk og rejer, som så på grund af udløbsdatoer skal optøs og glaseres op for igen at
få en ny datomærkning.
Forretningsmodellen bygger på detaljerede ordrer fra kunderne, som derefter indgår en bindende
aftale. På den måde undgår Butler’s Choice overproduktion og oplagring af fisk. Når aftalen er
underskrevet begynder processen fra den friske fisk til det færdige produkt. Butler’s Choice
samarbejder aktivt med NGO’er – især dem der har fokus på miljø og arbejdsrettigheder.
Fair Fisk
Produktionen af Fair Fisk er baseret på Butler’s Choice’s retningslinjer for miljø og
arbejdsrettigheder. Alle produkter er produceret i overensstemmelse med og bærer logoet for de to
vigtigste certifikater: ISO 14001 og SA 8000.
ISO 14001-certificeringen sikrer, at miljøet beskyttes gennem brugen af indikatorer til kontrol af
forurening af vand, brug af medicin samt rensning af luft og jord.
SA 8000 sikrer arbejdsrettigheder, samt at der ikke forekommer børnearbejde eller tvangsarbejde.
SA 8000-certificeringen skal også sikre, at alle arbejderne får en fair løn i henhold til reglerne i de
pågældende lande - og at der ikke forekommer forskelsbehandling.
Som ansvarlig importvirksomhed gør Butler’s Choice, hvad der er menneskeligt og økonomisk
muligt for at opfylde de krav, som certificeringerne stiller. De arbejder målrettet på at uddanne alle
deres medarbejdere. Det sker med hjælp fra professionelle konsulenter, som i form af kurser inden
for udvalgte områder underviser lokalt 2-3 gange om året.
- Når man køber vores produkter, gør man en forskel for miljøet og for fiskeopdrætterne og deres
børn, siger Jacob Stokkebye.
Én procent af salget af Fair Fisk går til Choice Foundation, og hele beløbet sendes videre til
projekter, som forbedrer levevilkårene for børn i de områder, hvor Butler’s Choice opererer. Choice
Foundation støtter også fiskeopdrætterne og arbejderne med gratis sygeforsikring. Den støtter
også miljøprojekter inden for spildevand og dyrkning af mangrover.
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