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FÖRORD 
 
Varje år i vecka 40 genomför Naturskyddsföreningen Miljövänliga Veckan. Då är våra 
medlemmar ute i affärer och på gator och torg för att hjälpa konsumenter att göra mer 
miljövänliga val. Kampanjveckan 2011 lyfter vi fram rätt val av fisk och skaldjur.  
 
Våra hav befinner sig i djup kris. Över 75 % av världens kommersiella fiskbestånd är fullt 
eller delvis överexploaterade. Allra sämst är det i europeiska vatten där många års dålig 
fiskepolitik lett till massivt överfiske, dålig lönsamhet för fiskarna och förstörda marina 
ekosystem. 
 
Denna rapport beskriver situationen för världens fisk och skaldjur just nu och fungerar bland 
annat som faktamaterial inför Miljövänliga Veckan. I rapporten kartlägger vi konsumtionen, 
politiken, problemen och vilka arter som är hotade eller ohållbart odlade, och vi belyser olika 
lösningar och möjligheter att stoppa ohållbar produktion och konsumtion av fisk och skaldjur.  
 
Även om Sverige är ett litet land och vår fisk- och skaldjurskonsumtion i ett globalt 
perspektiv är begränsad gör våra enskilda val vid fisk- och frysdisken stor skillnad. Genom att 
visa att vi som konsumenter – och väljare – bryr oss om frågorna ger vi mandat till politiker 
att ta de ibland tuffa beslut som krävs för att begränsa fisket. Ett tydligt exempel på när sådan 
konsumentmakt fungerat är Östersjötorsken. När det inhemska trycket blev starkt pressades 
svenska politiker till en ambitiös hållning på EU-nivå, vilket påverkade hur den nya planen 
för torskfisket utvecklades. Genom att köpa produkter med miljömärkningarna Krav eller 
MSC (Marine Stewardship Council) skapar vi också större efterfrågan på sådana produkter, 
vilket påverkar utbudet i butikerna.  
 
Min förhoppning är att rapporten ska vara ett stöd till våra medlemmar och andra med ett 
intresse av vad som händer under ytan. Det behövs verkligen väckarklockor som visar hur 
mycket bättre vi kan vårda och utnyttja haven, en av världens mest värdefulla resurser.  
 
 
 
Mikael Karlsson   
Ordförande Naturskyddsföreningen  
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FISKE 

Överfiske 
Världens fiskbestånd är under fortsatt hård press från mänsklig aktivitet. 53 procent av alla 
bestånd är maximalt fiskade, 28 procent är överfiskade och 4 procent utfiskade.1 Ur havet drar 
vi upp cirka 80 miljoner ton fisk, av vilka cirka 60 procent används för mänsklig konsumtion 
och 40 procent för fiskmjöl och fiskolja som används i fiskodling och som foder till andra 
djur.  
 
Havets resurser har visat sig vara långt ifrån oändliga. Fångsterna har inte ökat de sista 10 
åren trots att vi idag fiskar med allt effektivare metoder. Fångsterna hålls uppe genom att vi 
fiskarallt djupare och på allt mer otillgängliga platser som t ex runt polerna. Vi fiskar numera 
också på arter längre ner i näringskedjan som vi förut inte värderade. Nu finns det inte längre 
några nya fiskevatten eller bråddjup kvar dit fisket kan expandera.2 Med fortsatt överfiske – 
d.v.s. när vi fiskar mer än haven kan producera - kommer fiskfångsterna successivt att 
minska. Med dagens exploateringsnivå kommer alla stora matfiskar att vara utfiskade 20483. 
 
Social aspekt 
Fisk utgör primär proteinkälla för cirka en miljard människor.4 Runt om i världen arbetar 
minst 30 miljoner människor med att fiska. Räknar man in alla som på något sätt arbetar med 
fiske uppgår antalet till åtminstone 500 miljoner.5  De allra flesta av dessa människor lever i 
fattiga länder. Hälften av dem är kvinnor. Fiskearbetarnas inkomster bidrar till ytterligare 
miljoner människors hälsa och utbildning, inte minst barns.  
 
Överfisket i världen, som drivs av de rika ländernas konsumtion, minskar möjligheterna för 
många fattiga människor att försörja sig, vara friska, utbilda sig och leva ett drägligt liv. Om 
fisket i världen vore hållbart skulle 20 miljoner människor i fattiga länder kunna slippa 
undernäring.6 Läget är särskilt allvarligt i Afrika; forskare bedömer att upp till hälften av 
Afrikas potential för fiske går förlorad på grund av överfiske.7 

Tjuvfiske 
Tjuvfiske, eller illegalt, oreglerat eller orapporterat fiske (IUU) omsätter mellan 10 och 23,5 
miljarder dollar varje år. Inte sällan exporteras tjuvfiskad fisk till EU, där den serveras eller 
säljs till intet ont anande konsumenter8. Den blåfenade tonfisken, som kan betinga ett pris på 1 
miljon kronor för en enda fisk, är av naturliga skäl särskilt utsatt för tjuvfiske. Även fisket 
efter glasål i Frankrike anses bedrivas genom illegala internationella ligor.  
 
Tjuvfisket kan bekämpas genom att öka spårbarheten i fisket, genom att öka kontrollen och 
skärpa straffen samt genom att täppa till de kryphål som finns t ex i form av piratstater där 
                                                
1FAO	  2010,	  The	  State	  of	  World	  Fisheries	  and	  Aquaculture	  2010	  
2Swartz	  W,	  2010,	  The	  spatial	  expansion	  and	  ecological	  footprint	  of	  fisheries	  (1950	  to	  Present),	  PLoS	  One	  5:1-‐6	  
3 Worm	  et	  al,	  2006.	  Impacts	  of	  Biodiversity	  Loss	  on	  Ocean	  Ecosystem	  Services.	  Science	  Vol. 314 no. 5800 pp. 
787-790	  
4	  Millenium	  Ecosystem	  Assessment,	  2003,	  Ecosystems	  and	  Human	  Well-‐being:	  A	  Framework	  for	  Assessment.	  
Chapter	  2:	  Ecosystems	  and	  Their	  Services	  
5	  FAO	  2009,	  The	  State	  of	  World	  Fisheries	  and	  Aquaculture	  2008	  
6	  Srinivasan	  TU,	  2010,	  Food	  security	  implications	  of	  global	  marine	  catch	  losses	  due	  to	  overfishing,	  J	  Bioecon	  
DOI	  10.1007/s10818-‐010-‐9090-‐9	  
7	  Srinivasan	  TU,	  2010,	  Food	  security	  implications	  of	  global	  marine	  catch	  losses	  due	  to	  overfishing,	  J	  Bioecon	  
DOI	  10.1007/s10818-‐010-‐9090-‐9	  
8	  Environmental	  Justice	  Foundation	  (EJF)	  2009,	  Dirty	  Fish	  
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fiskebåtar kan registrera sig utan krav på fångstrapporteringar etc. Det finns sedan några år en 
speciell förordning på EU-nivå för att uppnå just detta men det behövs en större internationell 
insats för att lyckas, samt att vi som konsumenter bryr oss mer om frågan. En viktig del av 
miljömärkningen på fisk handlar om just spårbarheten; att man som konsument vet att den 
miljömärkta fisken kommer från lagligt fiske.   
 

Bifångst och utkast   

Bifångst kallas det när man vid redskapsfiske fångar en annan art än den man egentligen är 
ute efter och vill ha i fångsten. Det kan vara andra fiskarter, unga fiskar, fåglar, sköldpaddor, 
koraller eller marina däggdjur. Det kan också vara rätt fisk av rätt storlek  för vilken 
yrkesfiskaren saknar kvot, och därför inte kan ta i land. Man kan minimera bifångster genom 
att använda selektiva redskap som sorterar bort oönskad fisk redan i havet, till exempel 
genom att ha stora maskstorlekar eller speciella flyktvägar där småfisk eller fisk med annat 
flyktbeteende kan simma ut. Man kan också undvika områden och säsonger där man sannolikt 
kommer att fånga fiskungar eller där risken för bifångst av marina däggdjur och fåglar är stor. 
För att uppmuntra fiskarna att minska bifångst kan man som förvaltare kräva att bifångster tas 
med den till hamnen men att man inte får betalt för dem. Då tar bifångsten upp 
lagringsutrymme i båten och yrkesfiskaren kommer att anstränga sig för att inte fånga den 
alls. Det systemet finns t ex i Norge. Förvaltare kan också besluta om redskapsregler för att 
minska bifångst, som t ex användningen av akustiska sändare för att minska bifångst av valar 
och delfiner i fasta nät. 

I de länder där det är tillåtet, t ex inom EU, gör sig fiskarna av med bifångst genom att kasta 
tillbaka den i sjön, s k utkast. En del av denna fångst, t ex hajar och sjöstjärnor överlever ofta 
medan de flesta fiskar dör av behandlingen. Kritiken mot utkast inom EU är massiv, både från 
miljöorganisationer och från fiskare som anser att de tvingas till att slänga fisk på grund av 
EU:s fiskeregler. I själva verket finns det många anledningar till att man kastar fisk:  

• Yrkesfiskaren saknar kvoter för fisken i fråga 

• Vinstmaximering. Genom att kasta den del av fångsten som beräknas ge minst vinst, 
fyller fiskarna sin kvot med fisk som ger högre pris. Detta kallas ”high grading” eller 
uppgradering, och är förbjudet sedan bara några år inom EU. 

• Fisken får inte tas i land, antingen för att den är för liten eller tillhör en art som inte får 
fångas 

Det är stor variation mellan bifångstnivåerna inom olika fisken. FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation FAO uppskattar att internationellt sett kastas mer än 7 miljoner ton 
bifångst tillbaka i havet av yrkesfiskare varje år men det kan vara så mycket som 20 miljoner 
ton, dvs 25 procent av den globala fångsten från marina fisken. I Nordsjön bedömer vissa 
forskare att mer än 80 procent av torsken som fångas slängs tillbaka i sjön.  

Inom EU, både bland miljöorganisationer och bland medlemsländer, finns det sedan länge en 
önskan att eliminera utkast. Norge, som självt har ett nationellt förbud mot utkast, driver 
också på för att EU ska införa samma regel. Inom den pågående reformen av EU:s 
gemensamma fiskeripolitik är därför ett generellt förbud mot utkast en av de frågor som 
kommer att behandlas.  
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Fångstmetoder – för och nackdelar 
Ett flertal metoder används vid kommersiellt fiske varav alla har sina för- respektive 
nackdelar ur ett miljöperspektiv. Här nedan redovisas schematiska bilder på hur redskapen ser 
ut och används samt deras miljöpåverkan. Om det finns effektiva sätt att motverka deras 
negativa miljöpåverkan nämns det också.  
Fasta nät/ garn  
Fasta nät/ garn fångar fisken i gälarna (på engelska gillnet). De är förankrade i botten och 
används därför i grundare vatten. De används för att fånga många sorters fiskar till exempel 
torsk och plattfisk och ofta kustnära. Garn som inte sitter fast i botten kallas drivgarn och 
dessa är globalt förbjudna.  

 
+ Är selektiv mot mindre fiskar eftersom de är för små för att fastna i nätet men 

oselektiv i artsammansättning av fisk 

+ Är skonsam mot botten 
� Kan ha stor bifångst av sjöfåglar, valar, tumlare, sälar och sköldpaddor  

� Tappas lätt bort och bildar då så kallade spöknät som kan fiska helt 
självständigt i många år.  

Miljöpåverkan kan minskas genom val av material (vissa material ses lättare av större djur 
men påverkar inte fiskeeffektiviteten), plats, tid och djup (sjöfågel fångas främst på vissa 
specifika platser, under vissa månader och över vissa djup) samt genom att förse näten med 
akustiska varningssändare (som varnar tumlare för näten) 

  
Krok / Långrev 
Långrevar består av linor som är runt 100-200 meter långa. På linan sitter krokar som agnas 
med 1-3 meters mellanrum. Om man binder ihop flera linor kan en långrev bli flera kilometer 
lång. Långrevar används framförallt för att fånga stora fiskar som simmar i de fria 
vattenmassorna som tonfisk, haj, svärdfisk med mera. I Östersjön mest till lax men också 
torsk. 

 
+ Påverkar inte botten 
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+ Kan vara selektiv mot mindre fiskar  
� Oselektiv i artsammansättning av fisk  

� Kan ha stor bifångst av sjöfåglar som lockas dit av betet.  
Miljöpåverkan kan minskas genom att välja större krokar som inte fångar småfisk. Det finns 
en lång rad metoder som kan användas vid sättning av långrevar för att minimera bifångst av 
sjöfågel som tex att agna i mörket, använda skrämsellinor mm. 

Trålar 
Bottentrålar dras längs med botten där tunga sänken eller kättingar skrämmer upp fisken i 
näten. Det finns varianter av trålar, t ex snurrevad, där nätet fästs vid en boj och båten åker 
runt ett fiskstim. Bottentrålar används för att fånga de flesta bottenlevande fiskar inklusive 
kolja, torsk, räkor och plattfisk. Flyttrålar vidrör aldrig botten utan dras efter en eller två båtar 
och används för att fånga sill och skarpsill i de fria vattenmassorna.  

 

  
+ Kan vara selektiv mot mindre fiskar förutsatt att de har flyktöppningar eller 

stora maskor.  
� Bottentrål har stor negativ påverkan på botten. Förstör djur och växter som 

lever på botten och uppväxtmiljöer för bl a fisk.  
� Oselektiv i artsammansättning av fisk och skaldjur 

� Stor bifångst av bottenlevande organismer till exempel sjöstjärnor, krabbor, 
sjöborrar 

� Går åt mycket bränsle för att dra en tung trål med mycket utsläpp av 
växthusgaser som följd 

 
Snörpvad /Ringnot 
Snörpvad är ofta väldigt stora nät (över 1000 m långa) som används för att fånga mindre fisk 
såsom sill, skarpsill och makrill. De kan också användas för att fånga  stim av tonfisk. När ett 
fiskstim lokaliseras lägger båten ut snörpvadet i en cirkel runt stimmet och vajern i 
bottenänden dras åt så att nätet sluts som en påse runt stimmet och fångsten kan landas på 
båten.  
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+ Påverkar inte botten  

+ Kan vara selektiv om rätt stim lokaliseras.  
� Kan ha hög bifångst av delfiner som traditionellt används som indikatorer på 

att det finns ett stim i närheten. 
FAD 
Fish Aggregating Device  är en flytandeanordning  som lockar till sig frisimmande arter 
såsom marlin, tonfisk och guldmakrillar.  De s k FAD består vanligtvis av flytande bojar eller 
små flottor fastsatta med betongblock på botten. Yrkesfiskarna ”vittjar” anordningarna genom 
att med trål eller snörpvad fiska runt och under flottorna.   

Över 1/3 av världens tonfisk fångas m h a FAD. 

 

 

� Har hög bifångst av både fisk, sköldpaddor och valar.  
� Oselektiv i artsammansättning av fisk 

Fälla/bur 
Fällor och burar används i allt högre grad i Sverige, för att fånga både lax och torsk i det 
kustnära fisket. Det finns särskilda sälsäkra fällor som skyddar fångsten från sälangrepp.  
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+ Begränsad skada på annan fisk eftersom bifångad fisk ofta kan släppas fri 

+  Om sälsäker, begränsad bifångst av säl och större djur 

+ Påverkar inte botten 

 

FISKEPOLITIK 

EUROPAS GEMENSAMMA FISKERIPOLITIK 
Inom Europeiska Unionen delar varje land sin ekonomiska zon (200 nautiska mil = 36 mil) 
med övriga EU-länder. Fisk anses vara en gemensam resurs som bäst förvaltas på en 
unionsnivå. Kustnära fiske och inlandsfiske täcks inte av EU:s förvaltning.  

EU:s fiskeförvaltning – eller som den också kallas, den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) – 
består av hundratals förordningar som är direktverkande som lag i medlemsländerna. 
Förordningarna reglerar uttag av fisk i form av kvoter och förvaltningsplaner, marknadsregler, 
bidragsregler, kontrollregler mm. Basförordningen, den viktigaste av dem alla, anger 
prioriteringar och metoder. Den görs om vart tionde år och 2012 är det dags igen.  Varje 
reform sedan 1986 har gjort GFP lite bättre. Den här gången, då medvetenheten om hur illa 
det står till med våra hav är högre än någonsin, finns det höga förväntningar från 
miljöorganisationer m.fl. om att stora förbättringar kan komma till stånd. Många stora 
medlemsländer som t ex Tyskland, Frankrike och Spanien har dock redan sagt att de inte vill 
ha någon genomgripande reform. Sverige å andra sidan är bland de mest progressiva 
länderna. 

Naturskyddsföreningen driver flera av de tunga reformfrågorna i samarbete med 
paraplyorganisationen Ocean 2012. Ocean 2012 har mer än 120 ideella organisationer bakom 
sig, miljöorganisationer såväl som intresseorganisationer för småskaliga fiskare, 
konsumentorganisationer och uppköpare. De frågor som vi framför allt driver är att EU:s nya 
fiskeripolitik ska inbegripa:     

- Ekologiskt uthålligt fiske som en grundläggande princip för socialt och 
ekonomiskt uthålligt fiske 

- Att beslut fattas på rätt nivå och i ett öppet förfarande med bred uppslutning av 
sakägare, också kallat regionalisering 

- En balanserad flotta som inte tar mer fisk än vad som finns att fiska 
- Att fiskelicenser ges till de fiskare som kan visa att de tar fiskar med bästa 

tillgängliga teknik, d vs utan bifångst och skador på havsbotten 
- Kraftigt minskade bidrag till fiskeflottan 
- Inget utkast 
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Naturskyddsföreningen driver också frågan om rättvisa fiskeavtal med fattiga länder i t ex 
Afrika (så kallade partnerskapsavtal, se nedan), samt att fiskets basförordning måste ge 
effektiva redskap till medlemsländerna att snabbt kunna skydda områden för fiske i sin 
ekonomiska zon för att kunna leva upp till sina internationella åtaganden inom miljöområdet.  

Kvoter och förvaltningsplaner 
När den gemensamma fiskeripolitiken reformerades 2002 tillkom regler om att alla 
kommersiellt fiskade bestånd skulle omfattas av återhämtnings- eller förvaltningsplaner. 
Erfarenheten har visat att om ett bestånd omfattas av en förvaltningsplan, där fiskeministrarna 
redan har bestämt hur hög fiskeridödligheten ska tillåtas vara, hamnar de årliga kvoterna 
närmare forskarnas rekommendationer för ett hållbart fiske. Arbetet med att ta fram planer går 
dock alltför långsamt och det saknas fortfarande planer för de allra flesta bestånd. I Östersjön 
finns idag en plan för torsken medan planerna för sill och skarpsill samt för lax är kraftigt 
försenade men håller på att tas fram. 
 
De årliga fångsterna bestäms av fiskeministrarna under två möten under hösten, ett för 
Östersjön och Svarta havet och ett för Atlanten. Underlaget för kvotsättningen i norra Europas 
fiskevatten kommer från internationella havsforskningsrådet (ICES) där biologer från alla 
kuststater runt Östersjön, Nordsjön och Nordostatlanten sitter med i arbetsgrupper. Råden 
baseras på beståndsuppskattningar som görs med hjälp av provfisken, fångstsiffror och olika 
typer av modeller. För de allra flesta bestånd som förvaltas genom EU finns dock inga 
beståndsuppskattningar.  
 
Sedan några år tillbaka har förvaltarna för avsikt att basera kvoterna för fisk på flera arter i 
ekosystemet än enbart på de direkt och indirekt nyttjade bestånden. Detta kallas 
ekosystembaserad förvaltning eller ekosystemansatsen. Ekosystemansatsen inkluderar inte 
bara fiske utan alla mänskliga aktiviteter som kan påverka havens ekosystem. Förvaltningen 
skall grundas på kunskap om ekosystemen och dess dynamik, och syfta till ett hållbart 
nyttjande av ekosystemets varor och tjänster samtidigt som ekosystemens struktur och 
funktion bevaras. Ännu så länge saknas både kunskap om ekosystemens funktion och 
tillräckligt bra modeller för att tillämpa ansatsen fullt ut.  

Svensk fiskepolitik 
Det finns många fiskar och skaldjur som inte regleras med EU-gemensamma regler. Många av 
dessa arter är viktiga för såväl det yrkesmässiga kust- och insjöfisket som fritidsfisket, till 
exempel sik, siklöja, öring, ål, gädda, abborre, gös, piggvar, skrubbskädda, hummer och 
krabba. För dessa arter är det Fiskeriverket som tar fram de biologiska råden för förvaltning 
och som också sätter fångstregler.  Den svenska Fiskelagen håller på att reformeras9,10. 

Ansatsen är att den ska bli en fiskevårdslag med större fokus på bevarande och mindre på 
nyttjande än den gamla lagen. Med anledning av reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken och omorganisationen av den svenska fiskeförvaltningen förmodas 
lagförslaget skrivas om med en ny remissrunda under 2012.  

                                                
9	  http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Remissvar/kusthav/20110210-‐ny-‐
fiskevardslag.pdf	  

10	  http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/85/38/55896022.pdf	  
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Partnerskapsavtal 
Partnerskapsavtal ger den europeiska fiskeflottan möjlighet att fiska i icke EU-länders 
ekonomiska zon mot betalning. Idag har EU fler än tjugo avtal för vilka EUs skattebetalare 
betalar nästan 1.5 miljarder kronor varje år. Europeiska båtar som utnyttjar partnerskapsavtal 
får ofta fiska hur mycket de vill utan att redovisa hur mycket de fångat. Studier och 
småskaliga fiskearbetare i flertalet afrikanska länder säger att de europeiska fiskebåtarna mer 
eller mindre ödelägger deras fiske. Partnerskapsavtalen motverkar därmed EU:s 
utvecklingspolitik och FN:s milleniemål om att minska fattigdomen. Eftersom EU:s ersättning 
för att få fiska i vissa fall uppgår till en tredjedel av avtalsländernas stadsbudget finns det 
dessutom anledning att misstänka att regeringarna i avtalsländerna hellre lyssnar på vad EU 
efterfrågar än vad fattiga kustfiskare behöver.  
Kritiken mot dessa avtal har dock tilltagit varefter vidden av de sociala och ekologiska 
konsekvenserna i avtalsländerna har kommit fram. Ett av de mest kritiserade avtalen är det 
med Marocko. EU har köpt rätten att fiska i det av Marocko ockuperade Västsahara. Enligt 
folkrätten kan inte Marocko sälja fiskerättigheter till ett land som de ockuperar om inte 
befolkningen är med på noterna och tjänar på avtalet. Befolkningen i Västsahara vill inte alls 
att Marocko ska sälja deras fiskevatten, som är bland de rikaste i världen (vilket bidrar till att 
Marocko vill ha tillgång till dem) och de får ingen del av de 320 miljoner kronor som EU 
betalar för avtalet varje år. Mer om detta kan man läsa i Naturskyddsföreningens rapport Ett 
skepp kommer lastat11. I februari 2011 förlängde EUs medlemsländer Marocko-avtalet med 
ytterligare ett år. Sverige röstade emot. 

FISKETS KLIMATPÅVERKAN 
Bränsleförbrukningen vid själva fisket står för den största delen av fiskets klimatpåverkan, 
oavsett om det handlar om vildfångad fisk, eller odlad fisk som är beroende av vildfångad fisk 
som foder12. Vilken fiskemetod som används är av central betydelse. Att dra en bottentrål är 
en mycket bränslekrävande fiskemetod. De trålbord som används för att hålla trålen öppen 
kan väga ett antal ton och dras över bottnen i flera timmars tid. Krokfiske och fiske med fasta 
garn är betydligt mer energieffektiva. Beräkningar för Östersjön visar att 1 kg 
bottentrålfångad torsk ger upphov till utsläpp av 3,8 kg koldioxid medan motsvarande siffra 
för nätfiskad torsk är 0,9 kg.13 Plattfiskar fångas i stort sett med samma metoder som torsk 
och även här finns stora utsläppsvinster med att gå över från bottentrålning till nät.  
 
En annan påverkansfaktor för hur stor klimatpåverkan blir är hur täta bestånd av fisk det finns 
i havet. Finns det gott om fisk behöver man inte fiska lika länge eller över lika stora områden. 
Att odlad fisk är bränsleslukande beror på att odlad fisk kräver foder som till stor del är av 
marint ursprung. Enligt studier härrör cirka 85 procent av klimatutsläppen för odlad lax från 
foderproduktionen.15  
 

                                                
11Ett	  skepp	  kommer	  lastat,	  Naturskyddsföreningen	  2009.	  
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/hav/Ett_skepp%20kommer%20
lastat_lowresk.pdf	  

12	  SIK-‐Rapport	  Nr	  776	  2008	  –	  Mat	  och	  klimat	  	  

13	  Ziegler	  F.	  &	  Hansson	  P.-‐A.	  2003.	  Emissions	  from	  fuel	  combustion	  in	  Swedish	  cod	  fishery.	  Journal	  of	  cleaner	  
production	  11:	  303-‐314	  



11 
 

Hur fisken bereds är ytterligare en klimataspekt. Det är inte självklart att fisk som fileteras i 
Skandinavien ger en mindre klimatpåverkan än fisk som skickas till exempelvis Kina för 
beredning. Vid filetering för hand i kinesisk industri tas mer av fisken tillvara än vid 
maskinell beredning i Skandinavien. I det förra fallet kan man få ut 10 till 20 procent mer fisk 
till konsumenten vilket betyder att man behöver mindre råvara totalt. Om vi effektiviserade 
vår beredning av fiskråvaran på hemmaplan skulle vi kunna minska utsläppen från 
fiskindustrin betydligt.18,14 
 
Vad gäller transporter kan man även säga att inhemsk fisk fraktad på isflak i lastbil är 
energislukande. Flygfraktad exotisk fisk är sammantaget det allra sämsta fiskalternativet ur 
klimatsynpunkt. Transporter med containerfartyg innebär mycket låga utsläpp i jämförelse. 
Enligt Institutet för livsmedel och bioteknik är följande fiskar och skaldjur bra val om man 
vill tänka på klimatet: odlade musslor, vildfångad hoki, sill, makrill, sej och Alaska pollock.15 
 

MILJÖGIFTER I FISK 
Fisk är inte enbart ett nyttigt livsmedel. Eftersom de flesta miljögifter till slut hamnar i havet 
så har fiskar ofta markant högre miljögiftsnivåer än djur på land. Värst är det för rovfiskar 
såsom gädda, lax och tonfisk eftersom dessa ackumulerar mycket gift, som koncentrerats i 
näringskedjorna, från sina bytesdjur. I fet fisk anrikas bland annat fettlösliga organiska 
föreningar såsom PCB:er och dioxin. I t ex lax och stor strömming från Östersjön är halterna 
av dioxin fortfarande över EU:s gränsvärden. Det tioåriga svenska undantaget för 
gränsvärdena omprövades under våren 2011. Trots rekommendationer från Livsmedelsverket 
och ljudliga protester från Naturskyddsföreningen om att inte förlänga undantaget har den 
svenska regeringen bestämt att bevarandet av ett fåtal lokala yrkesfiskare längs med 
norrlandskusten är viktigare än risken att förgifta många tusen barn med dioxin.  
 
Dioxiner tillhör världens giftigaste ämnen och exponering kan bl.a. leda till försämrad 
inlärningsförmåga, minskad reproduktionsförmåga och förhöjd risk för bl.a. cancer, diabetes 
och benskörhet. Barn är särskilt känsliga och beräkningar från Livsmedelsverkets visar att ett 
barn som äter vildfångad lax mer än en gång per månad överskrider det dagliga tolerabla 
intaget.  Dioxin bildas vid ofullständig förbränning av kolväten och kommer till Sverige bland 
annat från Tyskland, Polen och Ryssland. Halterna i östersjöfisk har inte minskat sedan 80-
talet.  
 
Fortfarande är också många svenska sjöar svartlistade på grund av de höga 
kvicksilverhalterna i fisk. Kvicksilver kan skada det centrala nervsystemet och foster och små 
barn är särskilt känsliga. Trots insatserna för att begränsa användning och utsläpp av 
kvicksilver är nedfallet fortfarande stort vilket beror på långväga lufttransporter från övriga 
Europa, men även från andra delar av världen. Naturvårdsverket bedömer att nedfallet av 
kvicksilver behöver minska med 80 procent för att vi på sikt ska nå halter i fisk som inte 
överskrider världshälsoorganisationens gränsvärde på maximalt 0,5 mg kvicksilver per kilo 
fisk.  
 
Idag råder Livsmedelsverkets kvinnor som planerar att skaffa barn, som är gravida eller som 
ammar att inte äta abborre, gädda och gös från insjöar, och strömming, öring och vildfångad 

                                                
	  

15	  Formas	  Fokuserar,	  Klimatfrågan	  på	  bordet,	  2008	  
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lax från Östersjön mer än 2-3 gånger per år för att undvika negativa effekter på foster och 
nyfödda.  

GLOBAL KONSUMTION AV FISK 
Utfiskningen i världen beror bland annat på den stora efterfrågan på fisk från oss i rika länder. 
Till exempel åt EU-medborgaren under 2005 i snitt 26 kg fisk under ett år, vilket är 63 
procent mer än det globala medelvärdet. Konsumtionen ökar dessutom ständigt.  I Sverige åt 
man 29 kg fisk per capita vilket placerade oss på 7:e plats i unionen. Men Sverige är också ett 
av bara fyra länder i unionen som producerar mer fisk än vi förbrukar. Mycket av den fisk vi 
själva producerar går dock på export som djurfoder medan mycket av den fisk vi konsumerar 
är importerad.  
 
EU-länderna kompenserar den ökade efterfrågan på fisk och den sjunkande tillgången på fisk 
i EU:s havsområden med att fiska allt mer utanför unionens gränser och köpa kvoter av länder 
i Syd. Den stora efterfrågan på fisk i kombination med minskade fångster inom EU borde 
öppna en lukrativ marknad för de länder som kan förse Europa med fisk. Forskare beräknar 
att fisk skulle kunna ge mer exportinkomster till länder i Syd än kaffe, te och kakao. Men 
endast få utvecklingsländer tjänar på vår ökade fiskkonsumtion idag. Detta beror inte minst på 
orättvisa fiskeavtal. För mer info om EU:s fiskeavtal, se ovan.   

MILJÖMÄRKNING AV FISK 
Miljömärkning av fisk har ökat under de senaste åren som ett svar på konsumenternas önskan 
att veta att de köper uthålligt fiskade och miljövänligt odlade fiskar och skaldjur. 
En miljömärkning kännetecknas av: 

• Relevanta miljökrav 
• Krav som sätts oberoende av den enskilde producenten 
• Oberoende kontroll av att kraven efterlevs 
• Kraven har ett livscykelperspektiv 
• Kraven skärps successivt 

 
Det finns två miljömärkningar på fisk som svenska konsumenter kan hitta i affärer, Marine 
Stewardship Council (MSC) och KRAV. Genom att märka vissa fisken och därmed ställa 
krav på att fisken som fångas kommer från livskraftiga bestånd och fiskas uthålligt, och 
genom att betala lite extra så ger konsumenterna yrkesfiskarna signaler om att de är beredda 
att betala lite mer för uthålligt fiskade och miljövänligt odlade fiskar och skaldjur. En 
successiv höjning av kraven är inbyggd i miljömärkningssystemen. 
Miljöcertifierarorganisationerna har en expertpanel med forskare och en referensgrupp med 
representanter för forskning, fiskenäring och miljöorganisationer som är med vid 
framtagandet av kriterier för hållbart fiske och vid revideringen av dessa. Det är dock bra att 
vara medveten om att varken MSC eller KRAV betyder att den fisk som är märkt är fiskad 
eller odlad helt utan några miljömässiga problem men att de ändå är ”bäst i klassen”. 
 

Marine Stewardship Council (MSC) 
MSC – Marine Stewardship Council – är en internationell märkning 
initierad av WWF 1996. MSC är en fristående, icke-vinstdrivande 
organisation som arbetar för ett uthålligt havsfiske som bedrivs på 
ett sätt som bevarar mångfalden, produktiviteten och de ekologiska 
processerna i havet.  Alla fisken måste visa att de uppfyller tre 
huvudprinciper: 
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• Fiskbeståndets tillstånd måste ligga på en nivå som är hållbar. Certifierade fisken 
måste drivas så att fiske kan pågå i all evighet och så att resurserna inte 
överexploateras.   

• Fiskets inverkan på den marina miljön ska bedrivas så att man bibehåller strukturen, 
produktiviteten, funktionen och mångfalden på de ekosystem som fisket grundar sig 
på. 

• Fisket måste uppfylla alla gällande lokala, nationella och internationella lagar och 
använda ett förvaltningssystem som kan anpassas till förändrade förutsättningar och 
upprätthålla hållbarhet. 

MSC-certifieringen växer snabbt, inte minst i Europa. 2010 var 187 fisken från hela världen 
MSC-certifierade eller genomgick granskning. Tillsammans fångade dessa fisken mer än 7 
miljoner ton fisk varje år vilket motsvarar 12 procent av den globala fångsten av vild fisk för 
mänsklig konsumtion. Nyligen har MSC öppnat ett regionalt kontor för Östersjön i 
Stockholm. MSC certifierar inte odlad fisk, istället har WWF initierat uppbyggnaden av ASC 
– Aquaculture Stewardship Council. Ännu finns inga eller få ASC-märkta produkter på den 
svenska marknaden. 
 

KRAV 
• KRAV, den svenska miljöcertifieringen för ekologisk odling, har sedan ett antal år 
också kriterier för fisk. Dessa kriterier ställer bland annat krav på att redskap 
och fångstmetoder sorterar ut fiskar av fel storlek och minimerar fångst av 
andra fiskar och djur än de man vill fånga. KRAV kontrollerar också att 
fartygen bara fiskar på livskraftiga bestånd som tål fisket. Det ska också gå 
att spåra var fisken fångats. KRAV märker även odlad fisk. I reglerna ingår 
förbud mot bekämpningsmedel, återhållsamhet med medicin, god placering 
av odlingen samt krav på att foderfisken kommer från hållbart fiskade bestånd16.  Det finns 
inga Kravmärkta jätteräkor. Vill du veta mer gå in på KRAVs hemsida, www.krav.se, och 
ladda ner deras regelbok.  

Inte miljömärken 
Fish for Life är ingen miljömärkning, utan Findus eget märke. Fish for Life-märkningen står 
för att fisken inte har fångats illegalt och att fisket följer relevanta 
nationella och internationella lagar, inte tar utrotningshotade arter, inte 
inbegriper genetiskt modifierade arter och inte använder destruktiva 
fångstmetoder. Att använda egna märkningar som ser ut som ett 
miljömärke kallas greenwash17. Findus vill ha fler av sina produkter MSC märkta, så det är 
olyckligt att bolaget förvirrar konsumenterna genom denna egna märkning.  
 
Domstein miljögaranti är ingen miljömärkning utan en egen märkning från 
den norska fiskproducenten Domstein. Märket som bland annat innebär att 
förpackningar ska vara märkta med fångstområde och metod. Råvarorna 
garanteras också komma från norska bärkraftiga bestånd. De har också regler 
för fiskemetoder samt utsläpp från båtarna. Domstein märker vissa produkter 
                                                
16	  http://www.krav.se 

17 http://www.tierrachoice.com  The seven sins of greenwash.  
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med MSC och KRAV utöver sin egen miljögaranti. 
 
Närfiskat innebär enbart att fisken är lagligt fångad eller odlad av svenska 
fiskare eller odlare i Nordsjön, Kattegatt, Skagerrak, Östersjön eller i en insjö. 
Märkningen innebär inga regler kring hållbart fiske eller miljövänlig odling och 
inte heller att fisken är av bättre kvalitet. 
 

WWF:s fiskguider  
WWF har i flera år gjort både internationella och nationella fiskguider över de fiskar som man 
normalt kan hitta i butiker. Arbetet är omfattande och måste hela tiden uppdateras eftersom 
utfiskningen av en art kan ske snabbt och eftersom de utpekade yrkesfiskarna också anpassar 
sig efter listan. Yrkesfiskare som fiskat på överfiskade bestånd kan ha arbetat aktivt med att få 
kontroll på överfisket och önskar givetvis att resultatet av deras arbete ska återspeglas i 
guiden. Ett exempel på det är Östersjötorsk som har gått från överfiskad till välförvaltad på 
bara några år. I WWFs guide finns grön, gul och röd kategori, varav vissa arter kan vara både 
gröna, gula och röda, beroende på var de fiskats och med vilka redskap. Nyligen har WWF 
introducerat en färglös extra kategori där arter som eventuellt är på väg att bli certifierade kan 
läggas in. Just nu ligger hajmal odlad i Vietnam, med svåra miljöskador som följd, i denna 
kategori. Naturskyddsföreningen har öppet kritiserat den färglösa kategorin eftersom den 
äventyrar guidens trovärdighet. En art som är ohållbart fiskad eller miljövidrigt odlad kan nu 
”smita” ur den röda kategorin genom att människor med ekonomiska intressen i fisket eller 
odlingarna uppger att de avser att förbättra sig istället för att faktiskt visa resultat.  

Naturskyddsföreningens fisklista 
Naturskyddsföreningen har inte prioriterat att göra en liknande lista som WWF utan har 
istället valt att i möjligaste mån underlätta för konsumenter att göra bra val genom att belysa 
de arter som man gärna kan äta, respektive arter som föreningen menar att man helt bör avstå 
från att äta. I ”Avstå från-listan” finns fiskarter som är överfiskade eller till och med 
utrotningshotade. ”Avstå från” kan också baseras på att fångstmetoderna skadar havsbottnen 
och den marina miljön, eller att odlingarna skadar miljön och skapar sociala problem (som 
fallet är med jätteräkor). Naturskyddsföreningens ”Avstå från-lista” överensstämmer idag i 
stort sett med WWFs röda lista men inkluderar t ex även den miljöskadliga produktionen av 
hajmal.  
 
Naturskyddsföreningens ”Ät gärna-lista” omfattar bland annat:  

• Abborre (insjö) 
• Anjovis /Skarpsill 
• Blåmusslor och ostron (odlade) 
• Flundra/Skrubbskädda 
• Gädda (insjö) 
• Gös (insjö) 
• Havskräfta (burfångad) 
• Hoki 
• Hummer 
• Krabba (svensk burfångad) 
• Kungskrabba/Kamtjatkakrabba  
• Makrill 
• Multe 
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• Pilgrimsmusslor (odlade eller handplockade) 
• Sej/Gråsej 
• Sill/Strömming 
• Torsk (Barents hav & Östersjön) 

 
Naturskyddsföreningens ”Avstå från-lista” omfattar:  

• Haj/rocka 
• Hajmal/Pangasius 
• Havskatt 
• Hälleflundra (vild) 
• Jätteräkor (tigerräkor, scampi, gambas, tropiska räkor) 
• Kungsfisk/Uer 
• Lax (odlad sydamerikansk) 
• Marulk 
• Svärdfisk 
• Tonfisk 
• Tunga/Sjötunga/Rödtunga  
• Ål 

 

Naturskyddsföreningens mobilapplikation 
Naturskyddsföreningen lanserade i början av 2010 en Iphone-applikation med en förkortad 
version av fiskguiden som finns på nätet 18. Applikationen blev en omedelbar succé med 
topplaceringar i listorna över mest populära applikationer för Iphone. I oktober 2010 
lanserades också en android-applikation som fick ett väldigt positivt mottagande19.  
 

AKTÖRER PÅ DEN SVENSKA FISKMARKNADEN 

Grossister 
Det finns ett stort antal importörer och grossister av fisk på den svenska marknaden, varav 
vissa är väldigt stora med ett brett utbud (t ex Findus) och andra är helt specialiserade på en 
art och från till exempel en sjö eller en odling. Naturskyddsföreningen gjorde förra året en 
enkätundersökning för att ta reda på hur några av dessa aktörer ställde sig till fiskarter på röda 
listan och miljömärkning. Vi fann att ett flertal hade höga ambitioner att öka sitt utbud av 
miljömärkt fisk men att situationen överlag var otillfredsställande. Resultatet var dock så 
spretigt att någon egentlig slutsats inte kunde nås.  
 

Butiker och deras fiskpolicy 
Axfoods (bland annat Willys, Hemköp och PrisXtra) och City Gross butiker har en uttalad 
policy att inte sälja fiskar på WWFs röda fisklista, inklusive jätteräkor.  Coop har en egen lista 
på fiskar och skaldjur som de undviker att sälja. Listan är en sammanvägning av fiskguider 

                                                
18	  http://itunes.apple.com/se/app/id350342977?mt=8	  

19	  http://www.appbrain.com/app/se.naturskyddsforeningen.gronguide	  
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från WWF, Miljöstyrningsrådet, Marine Conservation Society20och Incofish21.  
 
Coops fisklista bygger enligt Coop på principerna att fisket ska vara spårbart, fiskat med rätt 
redskap, på rätt bestånd samt att kvoterna ska vara vetenskapligt godkända. Coop säljer inte 
heller fisk fiskad trålad med en viss sorts bottentrål. På Coop kan man hitta så kallade 
ekologiska räkor som certifierats av den tyska miljömärkningen Naturland. 
Naturskyddsföreningen rekommenderar inte att man köper denna produkt med hänsyn till 
argumenten nedan.  
 
ICA har precis som Axfood och City Gross en policy att inte sälja fisk och skaldjur som står 
på WWFs röda fisklista. ICA lovade 2009 Naturskyddsföreningen, som en gåva på 
föreningens hundraårsdag, att inte tillhandahålla jätteräkor från sitt centrallager. I 
centrallagersortimentet finns framför allt fryst fisk. ICA-handlaren kan köpa in jätteräkor från 
annat håll och därför hittar man tropiska räkor i många ICA-butiker. 
 
Naturskyddsföreningens fiskdiskundersökning 2010 
Naturskyddsföreningen gjorde i november 2010 en butiksundersökning för att titta på 
dagligvaruhandelns fisk- och skaldjursutbud.22 Resultatet visade på en avsevärd förbättring 
gentemot förra undersökningen år 2009, eftersom 65 procent av butikerna 2010 inte sålde fisk 
eller skaldjur som kommer från icke hållbara bestånd, eller som fångats eller odlats med 
metoder som medfört mycket negativ miljöpåverkan. 2009 såldes sådan fisk eller skaldjur i 
samtliga undersökta butiker. Bäst på att undvika fisk och skaldjur på WWFs röda lista är 
Willys som inte sålde någon sådan i någon av de undersökta butikerna. Om man tittar på hela 
kedjor ligger Axfood bäst till – 93 procent av deras undersökta butiker är fria från fisk och 
skaldjur från WWFs röda lista. Därefter kommer City Gross och Lidl med ca 85 procent, 
Coop med 60 procent och ICA med 48 procent. Alla butiker sålde Krav- eller MSC-märkt 
fisk. Bäst var Coop och Axfood (Willys, Hemköp) där 92 procent respektive 91 procent av 
butikerna hade fler än 8 produkter. Den rödlistade art som fanns i flest butiker var tropiska 
räkor. Framförallt var det i Netto-butikerna, där hela 86 procent sålde tropiska räkor, men 
även 42 procent av Coops och ICAs och 14 procent av Lidls butiker sålde tropiska räkor. 
 

Restauranger 
Under 2010 gjorde Naturskyddsföreningen en undersökning av fiskutbud på restauranger. 30 
procent av de besökta restaurangerna angav inte vilka fisk- och skaldjursarter som serverades. 
34 procent serverade någon art på WWFs röda lista23. Några positiva exempel bland 
restaurangerna är Scandic som inte serverar några jätteräkor och Rå Epok i Lund som är en 
sushirestaurang utan fisk från röda listan. 
                                                
20	  En	  brittisk	  marin	  miljöorganisation:	  	  http://www.mcsuk.org/	  

21	  En	  samling	  företag	  vars	  syfte	  är	  att	  bedriva	  tillämpad	  forskning	  för	  att	  uppnå	  målen	  satta	  I	  
Johannesburgdeklarationen:	  http://www.incofish.org	  

22	  Fiskdiskundersökning 2010. http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och- 
miljo/aktuellt/%3Fnews%3D19310 

23 Naturskyddsföreningen, 2010, ”Går det att äta miljösmart på restaurang” 
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/foreningsdokument/rapporter/rapport_gronagaffeln_restaurangund
ersokning.pdf 
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Alla stora svenska hamburgerkedjor har en fiskpolicy. Både Max, McDonalds och Burger 
King använder MCS-märkt fisk i sina fiskburgare.   
 

FISKODLING / VATTENBRUK 
Odling av fisk, skaldjur eller alger kallas vattenbruk eller akvakultur. Fiskar och skaldjur 
odlas i kassar eller burar i havet, på rep eller i dammar längs med kusten där ett naturligt 
utbyte av havsvatten kan ske, eller på land där motordrivna pumpar sköter tillförseln av 
havsvatten. Fiskodling sker också i sötvatten och i helt slutna system, som inte har 
direktkontakt med sin närmiljö (men likväl ofta använder resurser från den).   
 
Nästan alla arter som odlas måste få foder men ett viktigt undantag är musslor och ostron. 
Dessa odlingar renar tvärtom vattnet eftersom djuren tar upp den näring de behöver genom att 
filtrera vattnet. Odlade musslor och ostron är därför ett bra val med tanke på miljö och klimat. 
 

Produktion i siffror 
Fiskodling är världens snabbast växande livsmedelssektor. 2009 producerades 55 miljoner ton 
odlad fisk i världen24. Värdet på den odlade fisken och skaldjuren var 2008 nästan 100 
miljarder dollar25.  Mest odlad fisk och skaldjur kommer från Asien (90 procent). Kina är den 
största producenten. I Sverige är regnbåge och röding de viktigaste arterna som odlas26. 
 

Negativa effekter av fiskodling 
De mest eftertraktade arterna inom vattenbruket är rovfiskar. Det betyder att de lever av fisk, 
som de får i form av fiskmjöl och fiskolja. Även fiskar som inte är rovfiskar får ofta fiskmjöl 
när de odlas för att de ska växa snabbare och göra odlingen mer lukrativ. Problemet med 
överfiske rör alltså i lika hög grad odlad fisk som vild fisk. Man brukar räkna på att det går åt 
1,5-4 kilo fångad vild fisk för att föda upp ett kilo odlad fisk eller räkor. Det är dock viktigt 
att komma ihåg att även vilda rovfiskar äter annan fisk.  
För att minska vattenbrukets beroende av foderfisk, ersätter man fiskmjöl med vegetabilier i 
fiskfodret. Initiativet är ett steg i rätt riktning. Dessvärre använder man oftast soja som 
ersättning vilken  som  vanligtvis kommer från Sydamerika och är odlad på mark där 
regnskogen har skövlats. För att soja ska vara ett bra alternativ till vildfångad fisk i fiskfodret 
behöver man ställa krav på dess ursprung och odling.   
 
Fiskodling presenteras ofta som lösningen på fiskekrisen. Eftersom vi förmodligen inte kan 
fånga mer fisk än dagens 80 miljoner ton, ökar istället odlingen av fisk och skaldjur.  
Fiskodlingar kan dock orsaka stora lokala miljöproblem. I odlingarna används både medicin 
och bekämpningsmedel, vilket sedan läcker ut i sjöar och hav. Både människor och miljö 
drabbas. Fiskodlingar kan också leda till att vilda fisksläktingar i närheten av odlingarna 
drabbas av parasiter, detta gäller till exempel den fruktade laxlusen. I kustområden kan den 
höga näringsbelastningen från odlingar orsaka övergödning och döda bottnar. I Sydländer 

                                                
24	  	  FAO	  2010,	  The	  State	  of	  World	  Fisheries	  and	  Aquaculture	  2010	  

25	  	  Aquaculture:	  global	  status	  and	  trends.	  2010.	  Phil	  Trans	  R	  Soc	  365:2897-‐2912	  

26Facts	  and	  figures	  on	  the	  Common	  Fisheries	  Policy,	  	  
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf	  
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kräver ofta odling av fisk och skaldjur stora ytor i kustområden och kan därför leda till svåra 
konsekvenser för de människor som lever i och är beroende av kustens naturresurser. Ett av 
de värsta exemplen är jätteräkorna. 
 
 
 

MATFISKAR OCH SKALDJUR 

Lax 
I princip alla vilda laxbestånd är överfiskade och många bestånd är också hotade på grund av 
att deras naturliga vandringsvägar och uppväxtmiljöer är förstörda av vattenkraft och andra 
vattenverksamheter och på grund av överfiske. I Östersjön härjade sjukdomen M74 på 80- 
talet och fortfarande är den naturliga dödligheten för vilda laxar orimligt stor.  
Konsumtionen av odlad lax ökar ständigt och står i Sverige för över 90 procent av all lax vi 
äter. Från att ha varit baserad främst i Norge, Sverige och Skottland odlas lax idag på flera 
håll i världen och Chile har nu blivit världens näst största producent av odlad lax efter Norge.  
 
Norsk odlad lax 
Nästan alla lax vi äter i Sverige kommer ifrån Norge. Många norska miljöorganisationer är 
djupt kritiska till den inhemska produktionen av lax och hur industrin tillåtits expandera trots 
forskarnas varningar om att den slår ut inhemska bestånd av lax och öring. Lax, precis som 
alla rovfiskar, matas med foderfisk, ibland från ohållbart fiske. Från odlingar sprids också den 
fruktade parasiten laxlus som kan döda vilda laxungar på väg ut från fjorden. Om odlingarna 
ligger för tätt eller är dåligt placerade kan närmiljön skadas  av hög näringsbelastning, 
medicinrester och bekämpningsmedel från odlingen. Men där finns också norska laxodlingar 
som bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt, vissa av dessa är Krav-märkta. 
 
Chilensk odlad lax 
Den chilenska laxindustrin har växt rekordartat vilket bland annat lett till ökat fiske efter fisk 
till fiskmjöl och etableringen av fiskmjölsfabriker. För de lokala kustfiskarna betyder detta att 
deras levebröd försvinner. I Chile får man odla lax i såväl naturreservat som i andra 
naturskyddsområden. På grund av odlingarna har Chiles största ursprungsbefolkning, 
mapucheindianerna, blivit undanträngda eller utköpta från marker och sjölandskap där det 
åtrådda sötvattnet är idealiskt för laxodling. Små byar har svårt att göra sig hörda när 
myndigheter gett laxodlingar grönt ljus.  
 
Idag är de chilenska fjordarna inte längre oförstörda. I Patagonien är laxodlingarna 
dödsbringande för vattnet: syrebrist uppstår på grund av övergödningen och en dödlig 
virussjukdom, infektiös laxanemi, har börjat spridas. I odlingarna förekommer också 
kemikalier som är förbjudna inom EU. I Chile har laxodlingen har fått tusentals fiskare att ge 
upp sitt eget fiske och börja arbeta i laxodlingarna för att sedan förlora jobben när laxvirus fått 
utländska laxföretag (främst norska) att snabbt lägga ner verksamheten och flytta söderut, dit 
viruset ännu inte nått. Kvar står Patagonien med en förstörd kustmiljö, arbetslöshet, fiskvirus 
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och minskad turism. 27 28 
I Sverige säljs chilensk lax som billiga frysta filéer eller kotletter. Den serveras också på 
restauranger (eftersom den är billigare än norsk lax). Axfood, Coop och Ica har sagt att de inte 
längre ska saluföra lax från Chile, men liksom i fallet med räkorna säger sig Ica ha svårt att 
kontrollera sina handlare. 
 
Torsk  
Just nu växer det östra beståndet av torsk i Östersjön med flera starka årsklasser. Det mindre 
västra beståndet håller också på att återhämta sig men det går långsammare. 
Åldersfördelningen på bestånden är tyvärr tydligt märkt av ett kontinuerligt högt fisketryck. 
De riktigt stora torskarna, som också är de bästa mammorna, är numera sällsynta.   Eftersom 
reproduktionen av torsk i Östersjön är beroende av att det finns syrerikt, kallt och salt vatten, 
kan man dock inte helt ropa faran över för torsken. Om inflödet av friskt vatten från Nordsjön 
uteblir under flera år i följd kommer reproduktionen sannolikt att misslyckas, nästan 
oberoende av hur lågt fisketrycket är.  
 
Sedan 2007 finns det en förvaltningsplan för torskbestånden i Östersjön och sedan dess har 
EU:s fiskeministrar följt forskarnas råd och antagit kvoter i enlighet med planen. Kontrollen 
har förbättrats i flera länder, bland annat Sverige, och det illegala fisket på torsk har minskat. 
Forskarnas bedömning är att hela Östersjöns torskbestånd kommer att återfå en mer naturlig 
åldersfördelning om planen fortsätter att följas. 2010 lanserades den första KRAV och MSC-
certifierade Östersjötorsken.  
 
Alla torskbestånd i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är kraftigt överfiskade och ligger på för 
låga nivåer för att uttaget ska kunna anses ekologiskt hållbart. Bestånden kan delas in i många 
mindre bestånd men de förvaltas som ett bestånd på EU-nivå och omfattas av en 
förvaltningsplan sedan 2008. Situationen är allra värst för bestånden som leker kustnära i 
Kattegatt och Skagerrak. Där är mängden både lekmogen och ung fisk på historiskt låga 
nivåer och forskarna har rekommenderat totalt fiskestopp vilket fiskeministrarna inte valde att 
följa i kvotförhandlingarna för 2011.   
 
Mycket av torsken vi köper i Sverige kommer från Barents hav. Här anses bestånden vara 
uthålligt fiskade. Allra bäst är de som fiskas med garn och krok och som är Krav- eller MSC-
märkta. 
 

Tonfisk och tonfisksläktingar 
Nästan alla bestånd av tonfisk eller tonfisklika släktingar som svärdfisk och marlin är 
överfiskade. Många av dem, som blåfenad tonfisk, är akut hotade. Även arterna gulfenad och 
storögd tonfisk fiskas idag ohållbart. Den enda tonfisk som fiskas under hållbara förhållanden 
i atlanten är arten albacore.  
 
Tonfisk på burk kan komma från ett uthålligt fiske på tonfiskarten albacore samt skipjack, 
men arten är sällan angiven på burken. Undersökningar har också visat att olika arter ofta 

                                                
27  Impacts of Chilean Salmon Farms on Coastal Ecosystem Discovered Accidentally, Science Daily. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100622112558.htm 
	  

28	  Oceana,	  http://na.oceana.org/en/our-‐work/stop-‐ocean-‐pollution/aquaculture/learn-‐act/our-‐work-‐in-‐chile	  
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blandas i konserverad tonfisk.29 Det förekommer mycket bifångst vid tonfiskfiske bland annat 
delfiner och sköldpaddor. Att burkar märks med ”delfinsäkert fiske” och liknande säger 
enbart att man inte har bifångst av just delfiner, fisket kan ändå vara ohållbart för bestånden 
och ha hög bifångst av andra arter. Den tonfisk på burk som säljs i Sverige kommer nästan 
uteslutande ifrån Thailand som står för ungefär 30 procent av världsproduktionen. Den tonfisk 
som inte tas tillvara på konservfabrikerna blir ofta till kattmat.  
 

Pangasius  
I butik säljs hajmal, eller pangasius som den också kallas, vanligtvis som frysta filéer. På 
restaurang är det ofta pangasius som läggs på tallriken när du beställer en rätt med ”vitfisk”. 
Den pangasius som säljs i Sverige kommer från odlingar i Mekongdeltat i Vietnam. Där har 
produktionen fördubblats på bara några år till följd av en ökad efterfrågan från bland annat 
Europa.30 Pangasius har länge odlats för lokal konsumtion och då kan odlingarna vara 
resurseffektiva eftersom fisken traditionellt matats med hushållsavfall. Men precis som med 
all odling som blir intensiv är odlingarna i dagsläget inte ekologiskt hållbara, inte minst på 
grund av de kemikalier och mediciner som måste användas för att undvika sjukdomar och 
parasiter, då fiskar hålls väldigt tätt. Resterna av dessa ämnen går sedan direkt ut i naturen och 
orsakar miljöproblem i närmiljön. Precis som för många odlade fiskar som matas med fisk är 
ett annat problem med pangasius ursprunget på det fiskmjöl som fisken matas med. I 
dagsläget används ofta fiskarter som är en viktig del av kosten för människor i lokala 
kustsamhällen. För att producera ett kilo pangasius används upp till fyra kilo foderfisk. För att 
fiskodling ska kunna vara ekologisk och socialt uthållig krävs att den foderfisk man använder 
kommer från uthålligt fiskade bestånd och inte tär på begränsade matresurser för länderna i 
Syd. Sådan pangasius kan gå att producera men för tillfället finns ingen i våra frysdiskar. 

Ål  
Den europeiska ålen är på historiskt låga nivåer. Forskare uppskattar att det nu kommer 
mindre än 1 procent av 1950-talets nivåer simmande till europeiska vatten från Sargassohavet 
utanför Mexico. Idag befarar man att antalet könsmogna individer är så lågt att ålarna har 
problem att möta andra individer och föröka sig. Ål är klassad som akut utrotningshotad på 
forskarnas Rödlista31. 
 
Ålen har en komplicerad livscykel som börjar med att könsmogna ålar fortplantar sig i 
Sargassohavet. När rommen kläckts sprider sig larverna med havsströmmar till Afrika, 
medelhavsregionen och norra Europa. När de når Europas stränder efter 1-2 år som så kallade 
glasålar, fiskas de upp framförallt i Frankrike men också i Spanien och England. Där anses 
glasål vara en delikatess. Vissa glasålar exporteras också till Asien och vissa används för 
utsättningar för att förstärka stammen, bland annat i Östersjön. Det finns dock inga 
vetenskapliga bevis för att de ålar som sätts ut hittar tillbaka till Sargasso. Sedan december 
2010 är export av ål förbjudet utanför EU.  
 
Glasålar försöker ta sig upp i floder där de vanligtvis lever som gulålar i mellan 10 och 20 år. 
                                                
29	  http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Tinned-‐Tuna-‐-‐Fish-‐Aggregation-‐Devices/	  

30	  FAO;	  http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Pangasius_hypophthalmus/en	  

31	  Gärdenfors,	  U.	  (red.)	  2010,	  Rödlistade	  arter	  i	  Sverige	  2010,	  Uppsala:	  ArtDatabanken,	  SLU.	  
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Det finns dock ålar som kan bli betydligt äldre, eventuellt över 150 år! I Östersjön stannar 
merparten av gulålarna kvar i havet. En dag, ingen vet när, ändrar de utseende igen och börjar 
sin långa vandring tillbaka till Sargassohavet. Dessa könsmogna individer kallas för 
vandringsål, silverål eller blankål.  I Sargasso parar de sig innan de till sist dör. Många delar 
av ålens livscykel är ännu dolda i dunkel, t.ex. vet man inte vad larverna som kläcks på flera 
tusen meters djup i Sargassohavet lever av. Därför finns det heller ingen odlad ål utan de ålar 
som märks som ”odlade” är fångade som vilda glasålar och uppfödda i fångenskap.  
 
 

 
Figur. Ålens passiva vandring från Sargasso till Europa med golfströmmen.   
 
 
Ålen är kraftigt överfiskad under alla sina livsstadier och har trängts undan från många 
livsmiljöer av vandringshinder i vattenvägar som hindrar dem från att ta sig upp i floderna, 
samt tillbaka till havet inför sin sargassovandring. 2007 antogs en återhämtningsplan för ål på 
Europanivå efter många års hårda förhandlingar. Planen blev kraftigt urholkad och kommer, 
även om den följs, inte räcka för att rädda ålen. I Sverige har man valt att implementera 
planen genom att förbjuda fritidsfiske på ål, sätta ut glasålar i oreglerade vattendrag och skapa 
överenskommelser med kraftbolag så att fler ålar ska kunna passera vattenkraftsturbinerna (90 
procents dödlighet i varje turbin). Fiskeriverkets egna ålexperter har beräknat att även om 
man minskar all dödlighet av ål orsakad av människor till 10% av den nuvarande dödligheten, 
så skulle det ta minst 200 år för ålen att  återhämta sig. Fick man ner dödligheten till noll så 
skulle det fortfarande ta minst 80 år. 
 
De ålar som fiskas idag kom till Östersjön för ca 20 år sedan, då beståndet fortfarande var 
livskraftigt, om än mycket decimerat. Om de inte tillåts återvända till Sargassohavet är arten 
sannolikt utdömd. 

Hajar och rockor  
De vanligaste hajarterna i Sverige är pigghaj, vilken är en eftertraktad sportfisk, och sillhaj 
(håbrand) som kan användas istället för tonfisk i matlagning. Båda arterna förekommer också 
som bifångst vid trålning efter sill. Båda är rödlistade av forskarna (i kategorin ”akut hotad”) 
och för sillhaj råder det fiskeförbud i svenska vatten sedan 2004 medan pigghaj omfattas av 
fiskeförbud på EU-nivå sedan 2010. 
 
Många rockor har en låg produktivitet och bestånden skadas av intensiv trålning. Slätrocka 
bedöms idag som utdöd i svenska vatten då inga reproduktiva individer har fångats på länge. 
Beståndet började minska kraftigt redan på 1930-talet. Endast klorockan är idag en vanligt 
förekommande rocka. 
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Havskatt och marulk 
Både marulk och havskatt säljs ofta flådda och styckade som ”kotlettfisk”. Direkt fiske 
förekommer sparsamt, det mesta tas som bifångst vilket gör dem extra svåra att skydda. 
Allteftersom många djupvattenarter har minskat har dock ett mer riktat fiske efter marulk 
etablerats32. Marulk är speciellt utsatt för överfiske på grund av sin kroppsform och sitt stora 
huvud som gör att ännu icke könsmogna individer lätt fastnar i nät. Det finns dåligt med 
beståndsuppskattningar men forskare bedömer att de sannolikt har minskat på senare år och 
att fångsterna inte bör tillåtas öka.   
 
Landningarna av havskatt har minskat från ca 2500 ton till bara några hundra ton sedan 80-
talet. Det finns inga direkta beståndsuppskattningar eller kvoter på arten men fiskeriverket 
anser att den är kraftigt överexploaterad.  
 

Hälleflundra 
Hälleflundran är starkt överfiskad i svenska vatten och antalet könsmogna individer anses nu 
understiga 2500 st32. Den är listad som starkt hotad av Artdatabanken . Pga. av sin sena 
könsmognad fiskas den oftast innan den hunnit bli könsmogen. Låter man den växa till sig 
kan hälleflundror bli 50 år gamla och nå storlekar på 4 m och 300 kg. Arten liten hälleflundra 
kallas också för ”hällefisk”. Den är också överfiskad. Det finns MSC märkt hälleflundra som 
är hållbart fiskad.   
 

Bläckfisk 
Mycket av bläckfisken som kommer till Europa fiskas utanför Västafrika av framför allt 
spanska båtar. EU har så kallade fiskepartnerskapsavtal med bland andra Mauretanien och 
Marocko, vilket gör att alla länder i EU har möjlighet att fiska exempelvis bläckfisk i deras 
vatten. Dessvärre är det svårt att veta om detta fiske är uthålligt eftersom det finns få 
tillförlitliga beståndsuppskattningar. Västafrikas vatten är också hårt drabbade av tjuvfiske. 
Fångsten från tjuvfisket hamnar ofta i Europa. Därför är det också svårt att veta om 
bläckfisken vi köper är lagligt fiskad eller stulen.  

Tilapia 
Tilapia är en grupp afrikanska fiskar av familjen ciklider (Orechromis niloticus, O. 
mossambicus, O. aureus). Olika arter av tilapia har odlats i mer än 3 000 år och fisken kallas 
ibland för Sankt Pers fisk då man refererar till bibeln där fisken blev föda åt tusentals 
människor. De senaste fem åren har tilapia funnits på den svenska marknaden. Tilapia kräver 
mindre fiskmjöl än andra odlade fiskar. Detta för att fisken egentligen är vegetarian och bara 
ges protein för att växa fortare. 
 
Idag odlas tilapia i stora delar av världen. Kina, följt av Egypten och Thailand odlar mest 
tilapia i välden. Odlingarna är oftast inte hållbara, inte minst används mycket kemikalier som 
går direkt från odlingarna ut i naturen.  

                                                
32 Fiskeriverket	  2011.	  	  Fiskbestånd	  och	  miljö	  i	  hav	  och	  sötvatten.	    
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Tropiska räkor – odlade 
Mangrove 
Odlingar av tropiska räkor har i huvudsak anlagts i mangroveskog och på saltängar, som 
bägge omfattas av mangroveekosystemet, ett av jordens mest produktiva ekosystem med en 
imponerande mångfald. Mangroven fyller en viktig funktion som barnkammare åt allehanda 
fiskar. Ekosystemet är intimt sammankopplat med andra ekosystem i havet, till exempel 
närliggande korallrev och sjögräsängar.  
 
Miljontals människor är beroende av mangroven för sin försörjning. Från mangroven får 
lokalbefolkningen fisk, krabbor, snäckor, byggmaterial, ved, växter och medicin. 
Människorna här har sällan andra inkomster och drabbas därmed hårt när mangroven brukas 
ohållbart, skadas eller skövlas. Forskningen och fiskare i alla räkproducerande länder vittnar 
om fångster som minskat till en bråkdel efter att räkodlingar har anlagts. 
 
Intakt mangrove kan ge skydd mot stormar och tsunami. Efter den svåra tsunamin 2004 var 
konsekvenserna uppenbart svårare i de områden där mangroven huggits ner.  
Mangroveskogen, med dess sediment, är också jordens kanske mest långvariga kolsänka och 
därmed nästan ovärderlig för klimatreglering, något som inte uppmärksammats förrän helt 
nyligen.33 
 
Värdet av de ekosystemtjänster, det vill säga de varor, tjänster och värden som mangroven 
förser människor med, är mycket högre än värdet av en jätteräksodling.34, 35, 36 Ändå skövlas 
mangroveskog för att anlägga tusentals bassänger för jätteräkor i till exempel Bangladesh, 
Indonesien, Indien, Kina, Malaysia, Ecuador, Nicaragua, Honduras och Brasilien. Det 
beräknas att mellan 38 och 50 procent av jordens mangroveskogar har skövlats i syfte att 
anlägga räkodlingar. I Ecuador har 70 procent av mangroveskogen huggits ner för att kunna 
odla räkor som exporteras till USA och Europa. 
 
Antibiotika och bekämpningsmedel 
En bidragande orsak till att så mycket mark behövs är att räkdammarna ofta blir uttjänta efter 
ett fåtal år. Orsaken är att man föder upp så många räkor på liten yta att sjukdomar lätt får 
fäste. I förebyggande syfte ger man räkorna antibiotika, exempelvis nitrofurin och 
kloramfenikol, som är förbjudna inom EU. Dammarna blir fort obrukbara, antingen på grund 
av virus eller av gifter. 
 
Den vanligaste förekommande räksjukdomen är vitafläcksjukan. Man har ännu inte hittat ett 
botemedel eller vaccin mot denna sjukdom som drabbar många odlingar. Men vitafläcksjukan 
hotar inte bara räkodlingarna. Den kan även hota inhemska svenska skaldjur. Ser räkodlarna 
tecken på sjukdom (trots antibiotika) skördar de ofta räkorna direkt. Det betyder att räkorna 
som säljs i våra butiker kan ha varit sjuka när de skördades. Om man skulle slänga en sådan 
räka, som inte tillagats, i svenska vatten en sommardag, skulle skaldjuren i Sverige kunna 
drabbas. Viruset kan överleva i ner till 13�C och i Sverige finns gott om djur som kan bära 

                                                
33	  UNEP	  och	  GRID-‐Arendal.	  2010.	  Blue	  Carbon	  

34	  Millenium Ecosystem Assessment, 2003, Ecosystems and Human Well-being: A Framework for Assessment.  
Chapter 2: Ecosystems and Their Services.  

35 Hanley N, Barbier EB, 2009, Pricing Nature: Cost-Benefit Analysis and Environmental Policy. Edward Elgar, 
London.  
 
36  Balmford et al. 2002, Economic reasons for conserving wild nature, Science 297:950-953. 
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viruset tills det hittar ett lämpligt skaldjur att angripa. Det är inte alls osannolikt att våra 
krabbor, kräftor, räkor och musslor skulle kunna bli sjuka.  
 
Utöver antibiotika används ofta många giftiga kemikalier i räkodlingen och under 
beredningen av räkor för export. En del används för att döda fiskar och andra djur i 
räkdammarna, andra för att begränsa växtligheten vid dammarna. Klorin hälls till exempel 
ibland rätt ut i dammarna och kan användas för att doppa räkorna i, innan de packas och 
skickas till Europa. Dessutom ges räkorna ofta tillväxthormon. Eftersom lagstiftning saknas, 
är mycket svag eller tillämpas dåligt i de flesta länder där räkor odlas, kan nästan vilka 
kemikalier som helst användas i odlingarna. Många av kemikalierna som används är 
förbjudna inom EU. Kemikalier från odlingarna hamnar i vattendrag, i havet, i grundvattnet 
och i jordbruksmarken. Människor som lever i närheten av odlingar vittnar om fysiska 
åkommor som utslag och klåda eller magproblem till följd av vattenförgiftning.37 Mångfalden 
av djur i dessa områden har minskat och massdöd av fisk förekommer. Den massiva 
användningen av antibiotika ger också hög risk för utveckling av resistenta bakterier, vilket 
kan få allvarliga effekter för sjukvården. 
 
EU och USA har lagstiftning som förhindrar import av varor som innehåller kemikalier som 
klassats som miljöfarliga eller hälsovådliga. Det förekommer att import stoppas till följd av 
förhöjda halter av otillåtna kemikalier i räkorna.  Cocktaileffekter, det vill säga eventuella 
effekter av att kombinera flera olika kemikalier inom tillåtna gränsvärden, tar varken EU eller 
USA hänsyn till.  
 
Uppfödningen av räkyngel  
Uppfödningen av räkyngel för utsättning i dammarna är långt ifrån hållbar. Den bygger på 
icke-selektivt trålfiske efter honor och hög antibiotikaanvändning. Dessutom petar man oftast 
ut ögonen på honorna för att de ska lägga sina ägg. Denna del av räkornas livscykel (gäller för 
tiggerräkor, Penaeus monodon) är fortfarande undantagen inom alla miljömärkningsinitiativ. 
I vissa länder, som Bangladesh, fångar man fortfarande yngel för uppfödning. Arbetet utförs 
ofta av barn och bifångsten är enorm. För varje yngel som fångas beräknas ca 1400 andra 
organismer (plankton, och yngel av fiskar och andra djur) stryka med.  
 
Odling på jordbruksmark 
All räkodling sker inte i mangrove eller ens vid kusten. Både sötvattens- och saltvattensräkor 
(som tål brackvatten) kan också odlas på jordbruksmark, företrädesvis på risfält. Är det 
saltvattensräkor leder man in vatten i långa kanaler från havet. Den här odlingen är inte heller 
hållbar och den gynnar sällan lokalbefolkningen. Risodling ger tio gånger fler arbetstillfällen 
än räkodling. I Bangladesh har 17 procent av jordbruksmarken lagts under vatten och 
omvandlats till räkodlingar. I vissa områden är det så mycket som 77 procent. Detta i ett land 
där det bor 147 miljoner människor på en tredjedel av Sveriges yta. Länder som förr var 
självförsörjande på ris odlar nu räkor för export till EU, Japan och USA. Samtidigt importerar 
de ris dyrt till sin befolkning. De miljontals människorna som lever i områdena där räkorna 
odlas har inte sällan blivit landets fattigaste.  
 
Vattenåtgång 
Intensiv räkodling, det vill säga räkodling där räkorna odlas tätt och ämnas för export, kräver 
mycket vatten, foder och energi. Upp till 40 procent av vattnet i dammarna byts ut dagligen. 

                                                
37 Environmental Justice Foundation (EJF). 2003. Smash and Grab - Conflict, Corruption and Human Rights 
Abuses in the Shrimp Farming  
Industry.  http://www.ejfoundation.org/pdf/smash_and_grab.pdf 
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När man odlar saltvattensräkor längre från havet, försaltas ofta marken och grundvattnet. 
Stora arealer omliggande jordbruksmark riskerar att gå förlorad. Räkorna äter inte heller upp 
allt foder som används vid odlingarna. Resterna sköljs ut när räkorna skördas och bassängerna 
töms. Dessa rester tillsammans med de kemikalier som finns i vattnet bidrar till att omgivande 
vattendrag, kuster och korallrev förgiftas och förstörs. 
 
Vad gäller klimatpåverkan är jätteräkor en mångfaldigt värre klimatbov än till exempel kött. 
Detta på grund av energianvändningen när motordrivna pumpar pumpar vatten till och från 
odlingarna.38 Lägg därtill förlusten av mangroveträsken som är viktiga klimatsänkor. 
 
Det finns också odlingar där räkorna inte odlas så tätt. Det kallas för extensiv odling. I 
extensiva odlingar används inte lika mycket energi och foder, kanske inget alls. Men 
odlingarna påverkar likväl den omgivande miljön och dess människor och därmed varierar 
nyttan och hållbarheten från fall till fall. De kräver stora ytor som annars kunde utnyttjas av 
lokalbefolkningen till jordbruk och fiske och de leder fortfarande ofta till att grundvattnet 
förstörs. 
 
Social påverkan 
Räkodlingarna ger upphov till upprepade konflikter mellan odlare (ofta rika personer, inte 
sällan med goda kontakter bland beslutsfattare) eller deras vakter (kommer oftast utifrån, inte 
sällan kriminella) och lokalbefolkning.39  Rapporter om mord, mordförsök, hot och våldtäkter 
är vanligt förekommande.  
 
När räkorna skördats, rensas och packas de i fabriker. Arbetet inkluderar kemikaliehantering, 
ofta utan skyddsutrustning. Hudproblem och andra mer allvarliga åkommor är vanligt 
förekommande. Barnarbete förekommer i bland andra Thailand, Sri Lanka, Ecuador, Indien 
och Bangladesh.40   
 
Konsumtion av tropiska räkor 
Tropiska räkor har många namn. Jätteräkor, scampi, gambas, tigerräkor är några exempel. De 
mest vanligt förekommande arterna är Penaeus monodon (black tiger shrimp på engelska) och 
Litopenaeus vannamei (hette tidigare Penaeus vannamei, whiteleg shrimp på engelska). 
 
Ur en opinionsundersökning bland 1200 svenskar som Naturskyddsföreningen låtit utföra 
anger drygt sju av tio att de aldrig köper jätteräkor. Bland dem som köper jätteräkor anger62 
procent att de skulle välja något annat om jätteräkor inte fanns i butiken. Nästan hälften av de 
som köper jätteräkorna säger sig inte känna till att det finns problem med odlingarna. 
 
Kan man miljömärka odlade tropiska räkor? 
Nej, Naturskyddsföreningen anser att det idag inte finns förutsättningar för hållbar produktion 
av tropiska räkor för export. Istället prioriterar vi och våra samarbetsorganisationer förbättrad 
lagstiftning i producentländerna samt minskad konsumtionen av räkor i Europa och USA. 
KRAV miljömärker inte heller tropiska räkor.   
 
                                                
38	  Troell, M., P. Tydemer, P. Rönnbäck and N. Kautsky. 2004 Aquaculture- energy use. In: Cleveland, C. (ed.): 
Encyclopedia of Energy. Elsevier Inc. pp.97-108	  

39Environmental Justice Foundation (EJF), 2003,  Smash & Grab: Conflict, Corruption and Human Rights 
Abuses in the Shrimp Farming Industry 
  
40 The Solidarity Center, 2008, The True Cost of Shrimp 
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15 korta argument för varför man inte ska äta tropiska räkor  
1. Är ineffektivt landutnyttjande, värdet på intakta mangroveekosystem är större än 

värdet på odlingarna* 
2. Leder till skövling av mangrove eller förstörelse av mangroveekosystemet 
3. Leder till minskat skydd mot stormar och tsunamis 
4. Det lokala fisket minskar eller omöjliggörs 
5. Stor energibelastning i intensiva odlingar* 
6. Stor klimatpåverkan eftersom mangrovesediment är en stor kolsänka 
7. Kemikalier och saltinträngning förstör stora områden  
8. Antibiotikaanvändningen kan bidra till ökad antibiotikaresistens 
9. Viruset vitafläcksjukan hotar att slå ut svenska skaldjur* 
10. Orättvisor, tvångsförflyttningar, våld, våldtäkter och andra övergrepp på 

lokalbefolkningen 
11. Barnarbete på odlingar och i fabriker 
12. Eventuell lagstiftning och certifiering motverkas ofta av omfattande korruption41  
13. Fiskmjöls- och fiskoljeproduktionen för att mata räkorna är ohållbar* 
14. Fiske av räkhonor för räkägg är ohållbar. Den bygger på icke-selektivt trålfiske efter 

honor och stor antibiotikaanvändning. Dessutom petar man ut ögonen på honorna för 
att de ska lägga sina ägg* 

15. Att gynna räkodlingar motverkar fattigdomsbekämpning då människor i regel blir 
fattigare i områden där räkor odlas 
 
*Dessa	  argument	  gäller	  vanligtvis	  även	  så	  kallade	  ”ekologiska”	  tropiska	  räkor,	  och	  andra	  
tropiska	  räkor	  vars	  odling	  hävdas	  vara	  hållbar.	  

 

Tropiska räkor – vildfångade 
Vildlevande räkor fiskas med fotbollplansstora trålar som dras efter havsbotten. För varje kilo 
räka som fångas i trålen slängs så mycket som 20 kg fisk och annan bifångst överbord. 
Räkfisket utgör 2 procent av världens fiske men är ansvarigt för mer än en tredjedel av den 
totala bifångsten. Räkor fiskas i länder där fiskekontrollen är svag eller icke existerande och 
den fisk som slängs tillbaka borde istället ha fått bli mat åt den ofta fattiga kustbefolkningen.  
  
Kan man miljömärka vildfångade tropiska räkor? 
Nej, Naturskyddsföreningen anser att det idag inte finns förutsättningar för hållbart  
bärkraftigt fiske på tropiska räkor. Friends of the Sea är en enskild organisation som 
miljöcertifierar fisk- och skaldjur och den har bland annat certifierat vildfångade räkor. WWF 
har utvärderat Friends of the Seas certifiering och anser inte att den är tillförlitlig. 42	  
  

                                                
41	  http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 

42 WWF. 2010. Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and 
Seafood Ecolabels 
	  



Våra hav befinner sig i djup kris. Över 75 % av världens kommersiella fiskbestånd är 

fullt eller delvis överexploaterade. Allra sämst är det i europeiska vatten där många 

års dålig fiskepolitik lett till massivt överfiske, dålig lönsamhet för fiskarna och för-

störda marina ekosystem.

     Rapport beskriver situationen för världens fisk och skaldjur just nu. Vi kartlägger 

konsumtionen, politiken, problemen och vilka arter som är hotade eller ohållbart  

odlade. Vi belyser  också olika lösningar och möjligheter att stoppa ohållbar  

produktion och konsumtion av fisk och skaldjur. 

       Vår förhoppning är att rapporten ska vara ett stöd till alla med ett intresse av 

vad som händer under ytan. Det behövs väckarklockor som visar hur vi bättre kan 

vårda och utnyttja haven, en av världens mest värdefulla resurser. 

Naturskyddsföreningen.  
Box 4625, 116 91 Stockholm.  
Tel 08-702 65 00.   
 
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation  
med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljö-
hot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndighe-
ter såväl nationellt som  internationellt.  
Föreningen har ca 190 000 medlemmar och finns i  
lokalföreningar och länsförbund över hela landet.

Vi står bakom världens tuffaste miljömärkning  
Bra Miljöval.
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