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MORTENS KRO: Kjøkkensjef Øystein Næss og daglig leder Siw Hausmann i den populære Nittedals-kroa.

McDonalds, IKEA
– og nå Mortens Kro
– Morten's Kro ligger
midt mellom byen og
landet. Det betyr at
her finner man både
kjøttkaker og økologisk smoothie, sier
kjøkkensjef Øystein
Næss.
Jan Fossen

jafo@varingen.no

Fra før er den tradisjonsrike
Nittedals-kroa både øko-sertifisert og miljøfyrtårn-bedrift. Nå
har Morten's Kro blitt MSCsporbarhetssertifisert og kan
derfor nå selge sjømat med
MSC-miljømerket.

Først i Norge
– Dette innebærer at Morten's
Kro er den første individuelle
restauranten i Norge til å oppnå
dette, da det per i dag kun er
kjedene McDonald's, IKEA og
Nordic Choice Hotels som har
Få
behagelig
skygge!

dette engasjementet allerede
på plass, forteller daglig leder
Siw Hausmann.
MSC er et verdensledende
sertifiserings- og miljømerkingsprogram for bærekraftig
fiske. Det er kun bedrifter i forsyningskjeden som er MSCsporbarhetssertifisert som kan
selge sjømat med det blå MSCmiljømerket. Dette innebærer
at all sjømat som bærer dette
miljømerket, kan spores hele
veien gjennom alle ledd i forsyningskjeden, tilbake til et MSCsertifisert bærekraftig fiskeri.

Bærekraftig produksjon
Morten's Kro er den første individuelle restauranten i Norge
med denne sertifiseringen.
Nordic Choice Hotels, McDonalds og IKEA har til nå, vært
alene om dette innen HoReCamarkedet.
– Jeg er opptatt av bærekraft i
produksjon, salg og drift. Vi har
ansvar for jorda vår og de neste
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generasjonene som skal vokse
opp her, sier Næss.

Økologisk mat
I tillegg til den nyeste sertifiseringen, er Morten's Kro DEBIOsertifisert til bronse. DEBIO er
en sertifiseringsordning for
økologisk mat i Norge. For å få
bronse må minst 15 prosent av
den totale innkjøpssummen for
mat bestå av godkjente økologiske produkter. Som et minimum skal kunden kunne velge
mellom 15 økologiske produkter eller råvarer til enhver tid.
Morten's Kro benytter seg også
av flere Fairtade-produkter,
som sukker og kakao. Fairtrade
sikrer arbeidere i u-land trygge
arbeidsforhold.
Kjøkkensjef Øystein Næss
kan fortelle at Morten's Kro totalt bruker nesten 80 økologiske råvarer – noe som ikke akkurat er dagligdags på norske kroer. Som et resultat av MSC-sertifiseringen kan Morten's Kro

nå nærme seg DEBIO's sølv-sertifisering – noe som er et mål for
den tradisjonsrike kroa.
– Det er kanskje ikke så mange av våre kunder som vet at vi
har en klar tanke rundt dette,
men de vi snakker med opplever dette som veldig viktig og
spennende. Det er gøy at
Morten's Kro kan være i forkant
på miljøfronten, sier daglig leder Siw Hausmann.
– Vi har mange fremtidsplaner- og drømmer om et enda
grønnere Morten's Kro – som
for eksempel elbil-lading.

om msc
■■ M1SC er en global ideell

organisasjon som jobber med
fiskerier, sjømatselskaper,
forskere, miljøverngrupper
og det offentlig for å fremme
den mest miljøvennlige
sjømaten.
■■ MSCs program for
bærekraftig fiske og
sporbarhet retter seg mot
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å øke tilgjengeligheten
av sertifisert bærekraftig
sjømat, og det blå MSCmiljømerke gjør det lett for
alle å engasjere seg.
■■ Det blå MSC-miljømerket er
en garanti for at sjømaten
kommer fra et sertifisert
bærekraftig fiskeri.
■■ MSC's standarder er
utviklet i samarbeid med
fiskeindustrien, forskere,
miljøvernorganisasjoner,
eksperter og berørte
parter. Standardene stiller
spesifikke krav til at fiskerier
skal kunne sertifiseres
som bærekraftige, og til at
bedrifter skal kunne drive
handel med sertifisert
sjømat.
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