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Förord

År 2011 vill människor äta mat från hela världen. Många 
semestrar i Thailand och vill äta likadan räksoppa här i 
Sverige som de åt där. Vad som lätt glöms bort är att 
importerade varor som konsumeras av oss svenskar ofta har 
producerats med konsekvenser för miljön och människorna 
i ett annat land, i områden som ligger långt från 
turiststråken. Och att det är efterfrågan som i mycket styr 
produktionen när regelverk saknas eller är svaga.

Tropiska räkor – som ibland kallas scampi, jätteräkor, 
gambas eller tigerräkor – är ett livsmedel vars produktion 
varken är miljömässigt eller socialt hållbar. Den förstör 
ekosystem, påverkar klimatet och är djupt orättvis.

Räkor kan fiskas eller odlas. Fiske efter tropiska räkor 
sker med trål och är det fiske i världen som genererar mest 
bifångst, dvs onödig fångst av allehanda arter på grund av 
att fångstmetoden inte är selektiv. Räkorna är hårt fiskade 
i tropiska hav men det som dominerar jätteräksproduktio-
nen är odling.

Odling av räkor sker för det mesta i anlagda dammar 
efter avverkning av mangroveskogar eller på översvämmad 
jordbruksmark. Odlingen kräver att stora ytor läggs under 
vatten, antibiotika och andra kemikalier används rutinmäs-
sigt. Forskningen visar att de ekosystem som förstörs av 
räkproduktionen producerar ekosystemtjänster vars värde 
vida överstiger räkproduktionens, inklusive en rik biologisk 
mångfald, skydd mot stormar och erosion samt lagring av 
kol som motverkar klimatförändringar. Därutöver vittnar 
forskare och civilsamhället om såväl brott mot miljölagstift-
ning som grova överträdelser av mänskliga rättigheter re-
laterade till den exportinriktade räkindustrin.

Naturskyddsföreningen har under många år avrått 
svenskar från att köpa, sälja, marknadsföra och konsumera 
räkor. Genom föreningens omfattande internationella nät-
verk tillhandahålls information löpande från forskare och 
organisationer i räkproducerande länder. I den här rappor-
ten presenterar vi helt nya resultat, utifrån en granskning 
som skett under året. Vi har gjort en djupdykning i två 
länder och två olika produktionsmetoder: konventionell 
räkodling i Bangladesh och odling av miljömärkta räkor i 

Ecuador.
Resultaten är skrämmande. I både Bangladesh och 

Ecuador är räkodlingen 2011 uppenbart ohållbar och skad-
lig för både människan och naturen. Det är också tydligt att 
det inte går att lita på att produktionen av de miljömärkta 
räkorna följer de krav som certifieringen ställer upp. 
Naturland är bara en av de aktörer som certifierar produ-
center som inte följer de uppsatta kriterierna för ekologisk 
odling. Tyvärr hamnar räkorna från både Bangladesh och 
Ecuador i svenska butiker.

Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorgani-
sationer i produktionsländerna som återplanterar mang-
rove och ger stöd till drabbade kustsamhällen. Vi föreslår 
och åberopar miljölagstiftning och skapar tillsammans med 
våra samarbetsorganisationer runt om i världen opinion 
mot räkproduktion. Men vi kommer inte att lyckas utan mer 
aktiva konsumenter och återförsäljare. Därför uppmanar 
vi alla svenska konsumenter, importörer och återförsäljare 
i dagligvaruhandel och restauranger att sluta konsumera, 
köpa, sälja och marknadsföra tropiska räkor, miljömärkta 
eller inte.

Räkor som ingen vill ha kommer inte att odlas. Där räkor 
inte odlas kan mangroveekosystemet och risfälten bibehålls 
eller återskapas. Att välja bort räkan från sushitallriken 
bidrar till bibehållen biologisk mångfald och till att stärka 
människors rätt till försörjning och ett drägligt liv.  

Naturskyddsföreningen september 2011
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Mer än hälften av Bangladesh befolkning är jordlös. Antalet har fördubblats de 
senaste 30 åren.

Pandalus marknadsför stora tigerräkor från Bangladesh.
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Mangroveekosystemet återfinns mellan land och hav.
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Inledning

Över hela Europa kan man idag hitta tropiska räkor som 
frestar förbipasserande konsumenter från livsmedelsbuti-
kernas frysdiskar. Friterade, grillade, wokade, strödda över 
sallader och som standardingrediens på sushin. Trots att vi 
sällan vet varifrån de kommer eller hur de har producerats 
så äter vi mer tropiska räkor än någonsin.

På senare år har produktionen av tropiska räkor, som 
också kallas scampi, tiger- eller jätteräkor skjutit i höjden. 
Produktionen, som huvudsakligen äger rum i ett fåtal län-
der, överstiger 1,3 miljoner ton om året 1, och handeln som 
redan omsätter många miljarder kronor ökar varje år. Vid 
första anblicken kan de tropiska räkornas ökande popula-
ritet i Europa, USA och Japan framstå som harmlös, och 
kanske till och med som ett positivt exempel på ökad handel 
med fattigare länder som behöver exportintäkter. Men det 
finns en baksida som det inte berättas om, i en verklighet 
många hundra mil från dem som konsumerar räkorna. Den 
handlar ofta om miljöförstöring, förlorad försörjning och 
korruption. 

Som en del i sitt globala arbete med vattenbruk och dess 
effekter på miljö och människor i Syd, och hur det relaterar 
till vår konsumtion, lät Naturskyddsföreningens genom-
föra en granskning av räkodling i Bangladesh och Ecuador. 

På uppdrag av Naturskyddsföreningen besökte utredare 
i april 2011 en av Bangladeshs viktigaste räkproducerande 
regioner för att dokumentera de verkliga kostnaderna för 
landets räkproduktion. Resultaten från Bangladesh bygger 
på intervjuer och diskussioner med människor som bor i 
regionen, och med relevanta experter. Urvalet av människor 
från området bestämdes till största delen av vilka som var 
beredda att prata med utredarna. På grund av myndighe-
ternas motvilja och restriktioner mot en öppen rapportering 
om räkindustrin i Bangladesh var det svårt att få bybornas 
uttalanden bekräftade. De flesta av de intervjuade som ci-
teras i rapporten arbetar tillsammans med Nijera Kori, en 
ideell organisation i Bangladesh med mer än 200 000 an-
slutna.2 Medlemmar i Nijera Kori har på senare år utsatts 
för allvarliga hot från myndigheterna till följd av sitt mot-
stånd mot miljöförstöringen och övergreppen mot mänsk-

1 Walsh, B. 2011. The End of the Line. Time Magazine 07/07/11
2 http://www.nijerakori.org/

liga rättigheter i området. Denna repressiva hållning mot 
rapporteringen om räkor i Bangladesh kom till uttryck även 
under denna granskning, när en grupp beväpnade poliser 
skickades för att övervaka – och till och med försöka gripa 
– utredarna när de gick runt och pratade med människor i 
byarna. 

Situationen i det räkproducerande distriktet Khulna var 
nedslående. Bristen på naturresurser, och utsattheten för 
extrema väderhändelser, var slående. Våld och hot med 
anknytning till räkproduktionen var allmänt förekom-
mande. Nijera Kori, med mer än 30 års erfarenhet av att 
arbeta med kustsamhällena i Bangladesh, kunde bekräfta 
att de vittnesmål som återges i denna rapport inte på något 
sätt är unika, utan tvärtom passar väl in i det bredare möns-
ter av negativa effekter som Nijera Kori och andra redan har 
beskrivit.3 4 5  För att sammanfatta så försvårar och förvärrar 
räkproduktionen villkoren för fattiga och marginaliserade 
människor i Bangladeshs kustområden.

I Ecuador lät Naturskyddsföreningen granska de räkor 
som märks som ekologiska. Miljömärkning av räkor stöds 
av den globala vattenbruksindustrin, som menar att märk-
ningen är lösningen för problemen med räkorna. Syftet var 
att besöka producenter av ekologiska räkor och jämföra 
produktionsmetoderna med Naturlands regler. Gransk-
ningen gällde främst tre centrala principer i Naturlands 
standard: “Omsorgsfullt val av platser för odlingar”, “Skydd 
av de omgivande ekosystemen” och “Aktivt undvikande av 
konflikter med andra brukare av de akvatiska resurserna”. 

Granskningen påvisade avvikelser mellan Naturlands 
regler och verkligheten hos och omkring de ekologiska pro-
ducenterna i Ecuador. 

Denna rapport målar en dyster bild av tillståndet för 
produktionen för odlade räkor, och av dess fortsatta nega-
tiva miljöpåverkan och effekter för marginaliserade kust-
befolkningar runtom i världen, även i de fall då produktio-
nen är certifierad som ekologisk eller enligt andra regler 
som ska garantera att produktionen är hållbar eller ansvars-
full.

3 Ibid
4 Nijera Kori 2011. Background Description of Polder 20
5 Intervju med Sadika Halim, kommissionär för rätten till information, Bangladesh. April 2011
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Slutligen illustrerar granskningen hur de problem som 
identifierats i Bangladesh och Ecuador är kopplade till vår 
konsumtion, eftersom räkorna från Bangladesh och 
Ecuador säljs i många av Sveriges mest välkända kedjor, 
exempelvis Ica, Vi, Coop och Daglivs.
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Det finns många orsaker att skydda jordens kustområden. 
De utgör endast sju procent av havens yta men bidrar på 
grund av sin produktivitet till exempel med hälften av 
världens fiskresurser. Därutöver är mångfalden i ekosystem 
som korallrev och mangrove slående. Fisk och skaldjurs-
fångsterna från världens kustområden nyttjas av nästan tre 
miljarder människor, inte minst bidrar de med huvuddelen 
av proteinintaget för 400 miljoner människor i världens 
fattigaste länder. 

Mangroveekosystemet återfinns mellan land och hav 
längst tropiska och subtropiska kuster och är ett av världens 
mest produktiva ekosystem. Mangroveträden med sina 
labyrinter av rötter och stammar fungerar som barnkam-
mare, skydd och skafferi åt fiskar, skaldjur och andra orga-
nismer. De skyddar också mot oväder och vågor samt sta-
biliserar marken så att risken för kusterosion minskar. 
Dessutom fungerar mangroven som ett filter för sediment 
och för oreningar som skiljs från vattnet på sin väg ner till 
havet. 

Det är en vanlig missuppfattning att mangroveeko-
systemet bara består av mangroveträd. Faktum är att man-
groveskogar även innehåller områden med salt- och ler-
avlagringar.6 De låglänta strandängarnas ekologi är mycket 
komplex och dynamisk, och deras betydelse får inte under-
skattas.7 8 Dessa vanligtvis karga områden översvämmas 
ibland. Växlingarna mellan liv och död leder till att stora 
mängder näringsämnen frigörs när strandängarna över-
svämmas. Saltlaguner, saltöken och saltängar spelar en vik-
tig roll för att upprätthålla funktionerna och stabiliteten hos 
floddeltan, kustlaguner och vikar. De är också viktiga hab-
itat för flyttfåglar.

Jordens hav och kustområden har en enorm förmåga att 
lagra kol. Kol som tagits upp av havslevande djur och växter 
kan bevaras i sediment på havsbotten. I mangroveskogens 
och de tillhörande saltängarnas sediment kan kolet bevaras 

6 Definition of mangrove ecosystems 1986. Gulf of Guayaquil, Ecuador. University of Delaware 
Newark och Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Censores Remotos 
(CLIRSEN)
7  Proposed Ramsar Guidelines For Designating Salt Flats as Wetlands of International Importance. 
www.lewisenv.com/Salt_Flat_draft_for_MAP.doc
8  Cullinan, M et al. 2004. Salt Marshes - A Valuable Ecosystem. The Traprock 3:20 - 23

under tusentals år. Fungerande ekosystem i haven och vid 
kusterna motverkar på så sätt klimatförändring.

Miljontals människor är beroende av mangroveekosys-
temet för sin försörjning. De fiskar, samlar musslor, 
byggmaterial, hämtar ved och använder växter från 
mangroveskogen som medicin. I dag försvinner man-
groveskog och saltängar i snabb takt. Ungefär hälften av de 
ursprungliga mangroveskogarna är redan borta. I många 
länder är odlingen av tigerräkor den främsta orsaken och 
fortfarande ett allvarligt hot.

Mangroveekosystemet
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Mangroven är ett av världens mest produktiva ekosystem. 

Mangrovens rötter utgör uppväxtområde för många fiskar och skaldjur.

Mangroven är ett av världens mest produktiva ekosystem. 

Mangrovens rötter utgör uppväxtområde för många fiskar och skaldjur.
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Bangladesh
Yta:  147 570 km2 (en tredjedel av Sveriges)
Befolkning: 164,4 miljoner
Huvudstad: Dhaka
Styrelseskick: parlamentarisk republik
Naturresurser: naturgas, jordbruksmark, skog, kol
Förväntad livslängd: 67 år
Medianålder: 23,5 år
Barnadödlighet (under 5 år): 57 per 1 000
Läskunnighet bland vuxna: 55 procent
Arbetslöshet: 5,1 procent (därutöver är ca 40 procent av befolkningen är undersyssel-
satt)
Ranking i HDI: 129 av 1699

Ranking CPI10: 134 av 178 (CPI för Bangladesh är 2,4, CPI för Sverige är 9,2)
Räkproduktion: 102 854 ton (2008-2009)
Räkexport: 50 368 ton (2008-2009), vilket tillsammans med exporten av andra frysta 
livsmedel svarar för mindre än en procent av exportintäkterna.11 
Mangroveekosystem: Omkring 200 000 – 250 000 hektar mangroveskog har förstörts 
av räkodlingen.
Fiske: Fisk och fiske har alltid varit viktigt för en stor del av Bangladeshs invånare. 
Hantverksfiske erbjuder försörjning för miljoner människor ochbi drar med 60 procent av 
proteinintaget.12 

9 Human Development Index (HDI) mäter mänsklig utveckling. Det är ett jämförande mått på förväntad livslängd, 
läskunnighet, utbildning och levnadsstandard för länder i världen. Sverige är rankat som land nummer 9 av 169. 
10  Corruption Perception Index tas fram av Transparency International och mäter nivån av korruption inom den of-
fentliga sektorn. Indexet sammanfattar graden av mutor till offentliga tjänstemän, korruption i offentlig upphandling, 
förskingring av offentliga medel samt styrkan och effektiviteten i den offentliga sektorns insatser mot korruption.
11  Statistik från Trend Index, Export Promotion Bureau, Ministry of Commerce, Government of Bangladesh
12  Jentoft S, Eide A. 2011. Poverty Mosaics: Realities and Prospects in Small-Scale Fisheries

Indien Burma 

Nepal 
Bhutan 

Laos 
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Räkodlingarna i Bangladesh täcker 217 877 hektar mark, 
och produktionen är koncentrerad till två områden längs 
landets kust. 20 procent av landets produktion sker omkring 
Cox’s Bazaar i det sydöstra hörnet av Bangladesh. De reste-
rande 80 procenten produceras i närheten av Sunderbans 
mangroveskogar i sydväst, i distrikten Khulna, Bagerhat, 
Jessore, Narail, Gopalganj and Noakhali.13 Bangladesh är 
en av världens tio största räkproducenter. Cirka 55 procent 
av produktionen exporteras till EU, 35 procent till USA och 
resten till Japan. 

Tropiska räkor har alltid varit en viktig del av kosten i 
Bangladesh, och särskilt i kustområdena där både vild-
fångade marina arter och färskvattenräkor som odlas till-
sammans med ris i risfälten traditionellt har bidragit till en 
varierad kost längs kusten och vid flodmynningarna. Några 
av arterna heter harina, chali, bagda, rashna, chamni, chaka 
och galda. 

När den globala handeln med tropiska räkor inleddes 
började markanvändningen förändras genom att entrepre-
nörer från städerna, rika markägare och transnationella 
banker försökte öka sina vinster och höja Bangladeshs na-
tionalinkomst. I början av 90-talet föddes den så kallade 
’blå revolutionen’. I takt med att efterfrågan på bagda (tiger-
räka, Penaeus monodon) och galda (stor sötvattenräka, 
Macrobrachium rosenbergi) ökade utomlands rapporterades 
vinsterna från denna sektor 2003-04 uppgå till 378 miljoner 
dollar, vilket gjorde den till en av landets mest lönsamma 
exportindustrier. Räkodling hade blivit en storindustri, och 
historier om enorma vinstmarginaler eldade på expansio-
nen.

13  Nupur, J.M. 2010. Problems and Prospects of Shrimp Farming in Bangladesh

Räkodling i Bangladesh  
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Sunderbans: Den vackra skogen

Sunderbans är världens i särklass största mangroveekosys-
tem. Det täcker mer än 10 000 kvadratkilometer i två länder, 
och har utnämnts till Världsarv av UNESCO. Området, 
präglat av mygg, snåriga luftrötter, lerbankar och saltvatten, 
hyser några av världens mest hotade däggdjursarter. Den 
sårbara irrawadidelfinen14, den starkt hotade gangesdelfi-
nen15 och saltvattenkrokodiler ingår i den mångfald av djur 
som frodas i de översvämmade skogarnas vatten. 
Olivfärgade havssköldpaddor lägger sina ägg i sandiga om-
råden nära havet. Torrare områden längre inåt land erbjuder 
ett ovärderligt habitat för världens största population av 
bengaliska tigrar: man uppskattar att åtminstone flera 
hundra djur lever innanför Sunderbanskogarnas krym-
pande gränser.16 Sunderbans hyser 58 däggdjursarter, 55 
arter av reptiler och omkring 315 fågelarter.17 

Sunderbans kan förefalla ogästvänligt, men dess saltiga 
tigerhabitat är mycket mer än ett viltreservat för naturvår-
dare. I hundratals, kanske tusentals år har den rika biolo-
giska mångfalden i Bangladeshs kustskogar bidragit till 
försörjningen för lokalbefolkningen som bor i närheten, och 
som länge har förlitat sig på att mangroven ger dem mat, 
husrum och inkomst. Man tror att den vidsträckta och över-
svämmade skogen fått sitt namn, Sunderbans – som betyder 
’vacker skog’ – efter sundari-trädet, en av 30 vanliga trädar-
ter som växer i skogen, och en art vars timmer är ett utmärkt 
byggmaterial. Ett annat bra byggmaterial som växer i sko-
gen är nipapalmen, gol pata, som allmänt används till tak-
beläggning. Honung, bivax och skaldjur är andra produkter 
som regelbundet hämtas från Sunderbans, liksom fisk av 
ungefär 150 arter,  som utgör en viktig del av lokalbefolk-
ningens kost.18 

14  IUCN Red List of Threatened Species 2011 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15419/0
15  IUCN Red List of Threatened Species 2011 http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/41756/0
16  Forest of Tigers Annu Jalais, Routledge New Delhi 2010, s. 1
17  Sunderban Biosphere Reserve http://www.sundarbanbiosphere.org/html_files/fauna.htm
18  Gain, P. 2006. Stolen Forests SEHD, s. 82

Trots den respekt som traditionellt visats för den ’vackra 
skogen’ har stora delar av Sunderbans skogar i Bangladesh 
avverkats och utarmats, till stor del på grund av den expan-
sion av exportinriktade räkodlingar som drivits fram av en 
växande efterfrågan från Europa och USA. Utarmningen 
är ett växande problem som än idag hotar Sunderbans och 
de lokalsamhällen som är beroende av mangroven.19

19  Intervju med Javed Sana, smamlare av nipapalm , Harinagar District Bangladesh

Skogarna i Bangladesh är väldigt 
viktiga: de är ju det enda vi har. När skogen 
mår bra har vi allt vi behöver.18

I grumliga vatten

Sunderbans är världens största mangroveskog och utnämnd till Världsarv av UNESCO.
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I sydvästra Bangladesh, i närheten av Cox’s Bazaar, spred 
Chokoria Sunderbans ut sig över 8 500 hektar. Liksom 
mangrove överallt i Sydasien var mångfalden i detta skogs-
område fantastisk. Den hyste hundratals djurarter – tigrar 
och hjortar, och en mängd kommersiellt viktiga fiskarter 
– och försåg de omkringliggande byarna med byggmate-
rial, mediciner och skydd.20 Men räkor trivs i det grumliga 
bräckvatten som är vanligt i mangroveekosystemen och 
industriländernas ökade aptit för räkor, och en övertygelse 
om att räkodlingar skulle bidra till utveckling, drev på 80-
talet Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken att 
finansiera projekt som förstörde stora delar av skogen och 
omvandlade den biologiska skattkistan till ett platt, trädlöst 
landskap som bara bryts upp av bevattningskanaler som 
leder in i de otaliga räkdammarna.21 22 23 Kalhuggningen och 
förödelsen är obestridd. Till och med Asiatiska utvecklings-
banken, som var med och finansierade skövlingen av mang-
roven i Chokoria, medger att ”röjningen av mangrove i  

20  Roban Rosan Chokoria Sunderbans a ’dead horse’ New Age Magazine, 9 augusti 2003 
21  Chowdhury, S.R.K. 2009. Devastating Development: a case of WB and ADB financed ecological 
debt. Climate Justice Campaign Brief
22  Gain, P. 2002. The Last Forests of Bangladesh
23  Choudhury, A.M., Quadir, D.A., Islam, J. 1994. Study of Chokoria Sundarbans using remote sensing 
techniques. Technical report

Chokoria Sunderban som projektet medförde har tveklöst 
minskat uppväxtområdena för räkor och fisk i området.” 24

Det ligger en smärtsam ironi i att förödelsen av mangro-
ven i Chokoria, till förmån för räkdammarna, syftade till 
att öka den lokala fiskeriproduktionen, bland annat genom 
räkodling, i tron att det skulle hjälpa till att minska fattig-
domen på landsbygden. 25 26 27

24  Asian Development Bank 1989. Project Completion Report of the Aquaculture Development 
Project in Bangladesh 
25  Asian Development Bank 1989. Project Completion Report of the Aquaculture Development 
Project in Bangladesh
26  Prof. Raquib Ahmed tog fram dessa två bilder för Society for Environment and Human Develop-
ments (SEHD) film “Chokoria Sunderbans: A Forest without Trees”
27  Asian Development Bank 1989. Project Completion Report of the Aquaculture Development 
Project in Bangladesh

Chokoria Sunderbans: Skogen utan träd

Chokoria 
Sunderbans före 

 och efter expansio-
nen av räkodlingar i 
området. Det gröna 

är mangrove.25

Det främsta målet var att  
främja produktionen av odlade 
räkor för att generera exportintäkter, öka 
tillgången av fisk för inhemsk konsumtion  
och förbättra inkomsterna och 
sysselsättningen på landsbygden.26

I grumliga vatten
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Dhaka, april 2011
Philip Gain, chef för Society for Environment and 
Development i Bangladesh
 
Det finns ett direkt samband mellan räkodlingen och förlusten av 
mangrove. Se vad som hände i Chokoria Sunderbans. Det var ett 
sammanhängande mangroveområde på 8 500 hektar, men sedan 
räkodlingen började har det huggits ned helt och hållet. När ett så
dant område ersätts med räkodlingar går allting förlorat. Vi för
lorar den biologiska mångfalden: i Chokoria fanns det apor och 
krokodiler, och det var ett viktigt yngelområde för fisk. När man be
söker det nu är det helt kalt, på håll ser det ut som en öken. Naturens 
väv är helt sönderbruten: inga träddungar, inga djur, ingenting 
finns kvar.

I grumliga vatten
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 I räkodlingarnas spår lämnas obrukbar och försaltad mark.
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Odlingen av räkor medför ytterligare ett hot mot den ma-
rina miljön i Bangladesh: fisket efter vilda räklarver för att 
förse räkdammarna. Omkring 60 procent av alla räkor som 
odlas i Bangladeshs vidsträckta nätverk av dammar härrör 
från vildfångade larver, och fiskemetoderna är mycket de-
struktiva. Varje dag trålar tiotusentals människor med 
mycket finmaskiga nät i kanaler och längs stränderna vid 
Sunderbans och Cox’s Bazaar för att fånga räklarver. De 
infångade små larverna säljs vidare via en kedja av mellan-
händer innan de börjar sina liv i en räkdamm. Men när 
räklarverna samlas in fångas också enorma mängder av 
andra marina organismer, som sedan kastas bort. Bland 
dessa finns fiskyngel som är av stor betydelse för kusteko-
systemet och för landsbygdsbornas livsmedelsförsörjning. 
För varje hundratal tigerräklarver som fångas dör 5 000 
fiskyngel och zooplankton när larvfiskarna sorterat sin 

fångst och lämnat dem åt sitt öde på de leriga flodbankar-
na.28  Metoden för att fånga räklarver får allvarliga följdef-
fekter för flodekosystemen, och därmed också för de män-
niskor som är beroende av dem. Enligt Rizwana Hassan, 
chef för Bangladesh Environmetal Lawyers Association och 
vinnare av Goldmanpriset29 äter flera miljoner människor 
i Bangladesh en kost som innehåller för lite protein, och 
räkodlingen är en viktig orsak till denna tragiska situation. 
Att fiskar som kai, magur, shoal, taki, royna och bele nu tros 
vara utrotade kan, enligt Hassan, kopplas till fångsten av 
räklarver.30

Vissa hävdar att fångsten av räklarver ska räknas in 
bland räkodlingens fördelar, eftersom den ger inkomstmöj-
ligheter och ett mått av självständighet åt kvinnor som an-
nars skulle gå utan arbete. Men snarare än att stödja kvin-
norna anses larvfisket allmänt vara svårt, farligt och föga 

28  Hoq. E. 1999. Environment and Socio-Economic impacts of shrimp culture in south-western Bang-
ladesh. UN-FAO 
29  http://www.goldmanprize.org/2009/asia
30  Hasan, R.S. 2009. Commerical Shrimp Cultivation: Food Security, Social and Environmental Impact, 
presentation

Fiske efter räklarver

I grumliga vatten

Fisket efter räklarver utförs ofta av kvinnor och barn som kämpar utan andra alternativ.
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givande. Dessutom utförs arbetet ofta av kvinnor och barn 
som kämpar för sin överlevnad i samhällets utkanter, inte 
sällan efter att de förlorat sin försörjning just på grund av 
räkodlingarnas negativa effekter.31 Istället för att lyftas ur 
fattigdomen tvingas många kvinnor fånga räklarver som 
skuldslavar; tvingade att betala tillbaka lån med extremt 
hög ränta till ockrare, eller dhadon som de kallas.32 Det har 
rapporterats om missfall, hudåkommor och andra sjukdo-
mar som drabbar gravida kvinnor och barn när de vadar i 
vattnet i timmar varje dag.33 

Eftersom tillgången på räklarver i kanaler och floder som 
ligger i närheten av jordbruksmarkerna minskar år från år 
sägs det att larvfiskarna och mellanhänderna som utnyttjar 
dem söker sig allt längre bort. De färdas med båt långt in i 
de skyddade delarna av Sunderbans, till hjärtat av världens 
största kvarvarande mangroveskog, där experterna menar 
att de reducerar antalet fiskyngel, minskar den biologiska 
mångfalden och undergräver de marina ekosystemens 
funktioner. 34 

31  Khanam, K. 2009. Women Shrimp Fry Collectors at Joymonir Thota. I Gain, P. Investigative Reports 
Environment and Human Rights, SEHD, s. 221.
32  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their Insecurity in the SouthWestern Coastal 
Belt of Bangladesh. I Participatory Planning and Environment Management for Salinity Affected 
Coastal Regions of Bangladesh, s. 78
33  Khanam, K. 2010. Women Shrimp Fry Collectors at Joymonir Thota, from Investigative Reports 
Environment and Human Rights, Edited by Gain, P. SEHD Dhaka 
34  Intervju med Philip Gain, chef för Society for Environment and Development i Bangladesh. 2011

När de använder mygg
nät för att fånga räklar
ver dödar det också 
många olika sorters 
fisk. När de sitter och 
samlar räklarverna 
slänger de fiskynglen på 
flodbanken Alla fisk
ynglen dör, så de kan 
aldrig växa sig stora. 
Man får knappt någon 
fisk alls i floden nu för 
tiden. Nästan ingen alls.

Charbandhah, april 2011
Biddut Sardar, kvinna med barn som fångar räkyngel
 
Under de senaste dagarna har jag tjänat 1020 taka (12 
kronor). Vi köper vad vi kan med pengarna. Varifrån ska jag 
få pengar till det jag behöver? Är det möjligt att leva på det 
här? Det finns ingen framtid i detta, men det är det enda vi 
har! Vad mer kan vi göra?

Kamarkhali, april 2011
Montosh, båtförare

För varje hundratal tigerräk 
larver som fångas dör 5 000  
fiskyngel och zooplankton
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För varje räklarv som sorteras ut, kasseras ca 50 fiskyngel och andra 
djur. Nuförtiden är det inte mycket liv kvar i floderna.
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Efterfrågan på räkor från EU, USA och Japan driver expansionen av räkodlingar..

Sortering av räklarver. 
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De låglänta kusttrakterna i Bangladesh drabbas ofta av ex-
trema väderhändelser. Varje år driver cykloner och storm-
svallvågor in från Bengaliska viken, och kustbefolkningen 
i Bangladesh har lärt sig att anpassa sig till de utmaningar 
naturen ställer dem inför. Kampen mot saltinträngning på 
annars saltfria och bördiga marker är konstant. Där det 
finns kustskogar är ekosystemen mer motståndskraftiga: 
mangroveekosystemen fungerar likt en tvättsvamp som 
naturens buffert mot cyklonernas effekter. Där skogarna 
har förstörts, som i Chokoria Sunderbans, förvärras däre-
mot effekterna av sådana extrema händelser. På grund av 
klimatförändringarna kan de extrema väderhändelserna 
komma att bli både fler och värre, och hoten mot kustbe-
folkningen i Bangladesh ännu allvarligare.

Flodvallar är en enkel men grundläggande struktur för 
att bevara värdefull jordbruksmark i Bangladeshs låglänta 
kustområden: höga vallar byggdes på 60-talet för att skydda 
fält och byar från saltvatteninträngning. Men de tidigare 
effektiva skydden mot stormar börjar förfalla, med svåra 
konsekvenser för alla som förlitar sig på dem, och det hävdas 
att räkodlingarna är en betydande orsak till förfallet.

Dammluckor gör det möjligt för bönderna att reglera när 
och med hur mycket vatten de vill bevattna sina fält. 
Bönderna bevattnar sina marker bara när färskvatten flödar 
nedströms, och stänger luckorna när saltvatten strömmar 
upp från Bengaliska viken. Räkodlarna gör tvärt om, efter-
som räkodlingarna behöver ett regelbundet flöde av bräckt 
eller salt vatten för att hålla dammarna igång. För att uppnå 

Översvämningar, saltvatteninträngning och ökad 
sårbarhet för extrema väderhändelser

I grumliga vatten
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Risfält som gav livsuppehälle och tryggad tillgång till mat för lokalbefolkningen omvandlas till saltstinna dammar. Konsekvenserna är förödande.
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det sägs räkproducenterna i Khulna olovligen montera in 
rör eller luckor i flodvallarna, som gör det möjligt för vattnet 
att flyta i båda riktningarna. På så sätt kan många hektar 
värdefulla risfält göras om till en salthaltig räkdamm bok-
stavligen från den ena dagen till den andra.  

Nästan inga grödor eller fruktträd kan växa på mark som 
översvämmats av saltvatten, vilket är förödande för de bön-
der som är beroende av sådana stapelgrödor för sin överlev-
nad. Mer än 30 procent av all odlingsbar mark i Bangladesh 
ligger i kustområdena, och av dessa 2,86 miljoner hektar är 
1,06 miljoner hektar påverkad av försaltning. De högsta 
saltkoncentrationerna uppmäts i områden där räkor odlas 
i bräckvatten.35 

Det överflöd av luckor i vallarna som räkodlingarna or-
sakar minskar också dramatiskt vallarnas motståndskraft 
mot de återkommande stormarna.36 När cyklonen Alia 
drabbade Bangladesh den 25 maj 2009 uppskattade hjälp-
organisationer att 3,9 miljoner människor blev hemlösa, och 
cirka 140 000 hektar jordbruksmark blev omedelbart för-
störd.37 Omkring räkodlingarna i Dacopdistriktet bröts 
vallarna längs floderna snabbt igenom. Saltvatten forsade 
in över tusentals hektar bördig mark, och byar utplånades 
inom loppet av några minuter.

35  SRDI and Bangladesh Government 2009. Soil Salinity Report
36  Onneshan, U. 2009 Cyclone Alia Initial Assessment Report with focus on Khulna District. Forest 
Peoples Program
37  Red Cross and Red Crescent Operations update Cyclone Alia November 9th 2009

Panshu, Dacop-distriktet, april 2011
Basu Debroy, lokalpolitiker 

Basu Bebroy talade med reportageteamet på den iso-
lerade flodvall där många flyktingar från byarna fort-
farande bor tre år efter cyklonen Alia. De kan inte åter-
vända till sina marker, eftersom de har förstörts av 
saltvattnet. 

Det var den värsta händelsen jag har upplevt i hela mitt 
liv. Vallarna brast och vattnet strömmade in. De områ
den som översvämmades dagen när Alia kom var vid 
ställen där vallarna hade brutits igenom av rör för att 
leda in saltvatten och anlägga räkodlingar. Nästan 100 
procent av alla sådana ställen brast, och vattnet forsa
de in. 

Problemet med floderosion har förvärrats på grund av 
räkodlingarna, och miljöeffekterna har blivit allt värre. 
Våra marker förstörs, och våra möjligheter att försörja 
oss hotas. Människorna här har inte mycket att leva på. 
Vi har fått det väldigt svårt efter Alia. Vi har inte kunnat 
odla något på tre år. Det finns ingen doktor, folk har inte 
tillräckligt med mat, och vi är avskurna från resten av 
landet.
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Nästan inga grödor eller  
fruktträd kan växa på mark  
som översvämmats av saltvatten,  
vilket är förödande för de bönder som 
är beroende sådana stapelgrödor  
för sin överlevnad. 
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Dammluckor reglerar bevattning och översvämningar.

3,9 miljoner männniskor gjordes hemlösa av cyclonen Alia.3,9 miljoner männniskor gjordes hemlösa av cyclonen Aila.
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Khulna-distriktet ligger i sydvästra Bangladesh, ett låglänt 
och tätbefolkat område med bördig mark och ett nät av sam-
manlänkade flodkanaler som gränsar till Sunderbans sko-
gar. Men på senare år har detta jordbruksdistrikt förändrats 
till oigenkännlighet. Det som en gång var frodiga risfält och 
betesmarker som kunde försörja otaliga familjer har blivit 
leriga öknar och sanka ödemarker.

I mer än ett decennium har Khulna varit centrum för 
Bangladeshs räkindustri; man uppskattar att 73 000 hektar 
mark har konverterats till räkodlingar38, vilket till och med 
är mer än de odlingar som byggts i skogsmarkerna omkring 
Chokoria och Cox’s Bazaar.  Men i distrikten runt Khulna 
har räkodlingarna inte ersatt skog, utan byggts på jord-
bruksmark, vilket fått omfattande konsekvenser.

2004 publicerade Environmental Justice Foundation 
(EJF) en rapport som beskrev de räkproducerande regio-
nerna i Khulna som områden präglade av våld, hot och kor-
ruption, där räkindustrin hänsynslöst dragit fram över  

38  Chakma, S, Amberntsson. 2002.  Mangrove at Risk in Bangladesh, Bangladesh. Observer 21 
November, 2002

Räkdistriktet Khulna
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Det som en gång var frodiga  
risfält och betesmarker som kunde  
försörja otaliga familjer har blivit  
leriga öknar och sanka ödemarker.
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Räkodlingar i Polder 20.
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markerna och i vissa fall även över de människor som stått 
i dess väg.39 Har det blivit bättre 2011?

I arbetet med denna rapport besökte utredarna lokal-
samhällen i områdena kring Khulna för att dokumentera 
vittnesmål och erfarenheter från människor som bor där. I 
ett område som kallas Polder 20, i Upazila Paikgacha-
distriktet nära Khulna, bor 1 220 människor på 2 400 hek-
tar mark.40  Polder 20 är epicentrum för jordbrukssamhäl-
lenas kamp för att återerövra sina marker och sin försörjning 
från räkodlarna. Eftersom bönderna riskerar att få sina 
marker översvämmade koncentreras hoten, våldet och tra-
kasserierna kring de för båda parter viktiga dammluckorna, 
och enligt vad utredarna fick veta är det scener som uppre-
pades årligen i områden som Polder 20.

39  EJF in partnership with WildAid 2004. Desert in the Delta: A report on the environmental, human 
rights and social impacts of shrimp production in Bangladesh
40  Nijera Kori 2010. Background Description of Polder 20

Nijera Kori, en organisation med 200 000 medlemmar

I sin nuvarande form bildades Nijera Kori 1980. Målet var 
att arbeta med social mobilisering på landsbygden utan 
att ta på sig rollen att tillhandahålla tjänster, något som 
annars lätt skapar ett beroendeförhållande till organisa-
tionen bland de människor man arbetar med. Istället för 
att tillfälligt lindra nöden fokuserade Nijera Kori på att 
angripa de förhållanden som orsakar fattigdom och ut-
armning bland landsbygdsbefolkningen. Nijera Koris ut-
vecklingsarbete är inriktat på att hävda förtryckta män-
niskors rättigheter. Nijera Kori har ett starkt fokus på 
genderfrågor: organisationen arbetar med att förändra 
fördomsfulla manliga attityder gentemot kvinnor, och 
uppmuntra kvinnor att förstå och hävda sin egen ställ-
ning i samhället. För Nijera Kori är demokrati och möjlig-
heten att ställa makthavare till svars nödvändiga 
förutsätt ningar för utveckling. Nijera Kori anser även att 
utveck lingsprocessen måste vara miljövänlig och hållbar.

Khushi Kabir, ledare för Nijera Kori, samlar medlemmar till ett 
möte.
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Räkodling har förvandlat bördig jordbruksmark till livlös öken
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Enligt Nijera Kori tvingas de bönder, som fått sin mark be-
slagtagen och drivits bort, nu överleva i utkanterna av de 
tidigare bördiga åkrarna. De är omgivna och kringskurna 
av översvämmade dammar fulla av räkor, försaltade öde-
marker där de en gång i tiden bedrev jordbruk. Trots att de 
har lagfart på sina ägor berättar familjer som har levt på 
markerna i generationer att de utsätts får våld, hot och andra 
svårigheter om de gör motstånd mot tvångsövertagandet av 
deras land.

De bönder som gör motstånd och klagar möts av en po-
lismakt och ett rättsväsende som beskrivs som korrumpe-
rat.41 42 Amnesty Internationals rapporter om Bangladesh 
för åren 2008-2011 bekräftar att godtyckliga gripanden och 
fängslanden, övervåld, tortyr och andra övergrepp mot 
mänskliga rättigheter är vanligt förekommande.43 En taktik 
som ofta används av myndigheter som försvarar räkod-
larna, och som beskrivits av flera av dem som utredarna 
intervjuat, är att lämna in anmälningar om brott: inte mot 

41  Intervjuade i Bangladesh framförde upprepade anklagelser om poliskorruption till utredarna. 
42  Enligt Transparency Internationals 2010 Corruption Perceptions Index, får Bangladesh 2.4 på en 
tiogradig skala där 10 betyder “nästan ingen korruption” och 0 “mycket korrumperat”. Landet ligger på 
134:e plats av de 178 länder som ingår i Transparency Internationals granskning.
43  Amnesty International 2008, 2009, 2010, 2011. Annual Reports Bangladesh. 

Räkodling och övergrepp mot mänskliga rättigheter

I grumliga vatten

I Polder 20 har människor samlats för att berätta om hur de och deras miljö påverkas 
av räkodlingen.

Ec
os

to
rm



22

”
22

räkodlarna eller dem som injagar skräck hos lokalbefolk-
ningen och stjäl deras mark, utan mot dem som klagar när 
de drivs bort från sin mark. På så vis tystas offren och tving-
as underkasta sig. 

Styrkan i bybornas berättelser, och samstämmigheten 
mellan vad alla bybor som utredarna talat med säger, gör 
det mycket troligt att det mönster av våld som EJF doku-
menterade 2004 fortfarande består. De övergrepp som ut-
redarna kunnat dokumentera i Polder 20 och på andra håll 
hänger samman med räkodlingen; med de produkter som 
efter nedfrysning och packning säljs till våra snabbköp och 
hamnar på middagsborden i Europa.

Khulna, april 2011
Khushi Kabir, ledare för Nijera Kori 

I Bangladesh är det  
väldigt lätt att ta ifrån  
människor deras mark.  
De som är fattiga och  
maktlösa kan inte  
försvara sina ägor.  
Polisen står på  
räkodlarnas sida och  
gör allt de kan för att  
hjälpa dem. Under de  
senaste två  månaderna har vi upplevt många konflikter, då 
människor försökt hindra att deras marker översvämmas och görs 
om till räkodlingar. Det har förekommit många falska anklagelser 
och mycket våld, människor har misshandlats. 

Modhukhal, april 2011.
Podmanur, bonde

Vi har lite land men allt är översvämmat av saltvatten. Det går helt 
enkelt inte att plantera något där. Min man och jag blev svårt miss
handlade när vi försökte förhindra att vår mark skulle översväm
mas. Vi gör fortfarande motstånd, trots att de har trakasserat och 
misshandlat oss. På nätterna lämnar vi barnen hemma för att gå 
och hålla vakt vid dammluckorna. När vi sitter där kommer skurkar
na i fiskebåtar. De är beväpnade, och vi kämpar mot med bara hän
derna. Vi blir misshandlade och trakasserade, men vi fortsätter 
göra motstånd. Vi vill inte ha några räkodlingar här. Vi vill odla ris 
och annat så att vi kan förse våra barn med mat. Vi vill inte längre 
veta av saltvattnet. Vi behöver färskvatten så vi kan odla ris som 
räcker i sex månader, så vi kan överleva. Då kan vi se till att barnen 
får den mat de behöver, och att de får gå i skolan. Det är allt vi be
gär. Ni kan inte föreställa er hur svårt det är att leva så här. Jag väd
jar till mina bröder och systrar i främmande länder, om ni kan sluta 
äta räkor från vårt land så ger ni oss chansen att leva våra liv. Om ni 
inte slutar äta räkorna finns det inget sätt för oss att överleva, då 
dör vi.

Radhangar, Polder 20, april 2011
Gautam Mondol, bonde 

De lokala myndigheterna arbetar för räkodlarna, och politikerna är också köpta av dem. De håller oss nere genom att rikta 
falska åtal mot oss. Just nu har jag fem olika åtal emot mig. Jag anklagas bara för att jag är med i rörelsen mot räkdammar
na. Den allvarligaste anklagelsen mot mig är för mord. Jag är också anklagad för slagsmål, plundring och utpressning – vi 
blir alla anklagade för våld och utpressning. Först satt jag fängslad i 16 dagar, och senare i fyra månader. De hängde upp 
mig, och gav mig elchocker. Genom att tortera mig ville de skicka ett budskap till andra häromkring. De frågade mig inte om 
något mord, men de frågade varför jag samarbetar med Nijera Kori! Varför vi kämpar mot räkodlingarna… ”Det är inte något 
ni borde hålla på med,” sa de.

Nuförtiden är många brunnar förstörda av saltinträngning och 
lokalbefolkningen måste bege sig långväga för att hämta vatten
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De som är fattiga  
och maktlösa kan  
inte försvara sina ägor. 
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Det negativa mönster av markstöld och hot som utredarna 
dokumenterat i räkodlingsområdena kring Khulna påver-
kar onekligen hela familjer när deras försörjningsmöjlighe-
ter förstörs. Enligt Nijera Kori och experter på kvinnors 
rättigheter är de negativa effekterna av räkdammarnas ex-
pansion särskilt kännbara för kvinnorna.44 45 46 Orsakerna 
till det är flera. I räkområdena kring Khulna sägs till exem-
pel att kvinnorna blivit mer sårbara; de tvingas gå längre 
för att hämta vatten, brännved och mat, och de är i större 
utsträckning ensamma eftersom förlusten av familjernas 
marker tvingat många av männen att söka jobb i avlägsna 
städer. Dessutom anställer ägarna till räkodlingarna ofta 
män från andra trakter för att sköta och vakta räkdam-
marna, vilket rubbar den demografiska balansen i lokalbe-
folkningen och skapar oro i de tätt sammanhållna och tra-
ditionellt konservativa bysamhällena.

Enligt Nijera Kori är det vanligt att kvinnor våldtas och 
till och med kidnappas, men det är ofta svårt att bevisa och 
väcka åtal. Om en kvinna som angrips eller trakasseras an-
mäler det, sägs det att rättssystemet mycket oftare tar ställ-
ning för den mansdominerade eliten, som stöder räkodling-
arna, än för de kvinnliga offren. Det skapar dels en känsla 
av hopplöshet bland kvinnorna, men även en uppfattning 
bland de anställda på räkodlingarna att de är immuna och 
kan fortsätta med trakasserier och våldsbrott utan att ris-
kera några påföljder. Våld mot kvinnor är bedrövligt vanligt 
i Bangladesh och Nijera Kori, som arbetar i många av lan-
dets kustområden, anser att de faktorer som beskrivits ovan 
har skapat en situation där kvinnor är mer utsatta för sexu-
ellt våld i de områden där det finns räkodlingar.47 

Anklagelserna om våldtäkt är uppenbarligen de mest 
extrema övergreppen mot kvinnor som dokumenterats i 
denna granskning. Men enligt Sadika Halim, Bangladeshs 
informationskommissionär och expert på kvinnors rättig-

44  Intervju med Sadika Halim, kommissionär för rätten till information, Banlgadesh. April 2011
45  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their Insecurity in the Southwest Coastal Belt 
of Bangladesh. In Participatory Planning and Environmental Management or Salinity Affected Coastal 
Regions of Bangladesh,  s. 78,
46  Halim, S. 2004. Marginalisation or Empowerment? Women’s Involvement in Shrimp Cultivation 
and Shrimp Processing Plants in Bangladesh in Women Gender and Discrimination. Red.  Hossain, K.T. 
Imam M.H. och Habib. M. H. University of Rajshani i samarbete med DFID UK, s.110
47  Nijera Kori’s påståenden styrks av bl a  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their 
Insecurity in the Southwest Coastal Belt of Bangladesh. In Participatory Planning and Environmental 
Management or Salinity Affected Coastal Regions of Bangladesh, s. 78

heter i landet, är sådana rapporter inga isolerade fenomen 
utan del i ett bredare mönster av övergrepp inom räksek-
torn.48 

Räkindustrins förespråkare påstår ofta att möjligheterna 
till inkomsterna från insamling av räklarver, röjning av 
dammar och arbete vid bandet i fiskfabrikerna bidrar till 
att stärka kvinnornas ställning. Det ifrågasätts av experter 
och andra som utredarna talat med. De säger att räkindu-
strin i Banglades ofta undergräver kvinnors rättigheter och 
säkerhet i alla led.49 50 Kvinnor som samlar räklarver arbetar 
exempelvis ofta för liten eller ingen betalning, inte sällan 
som skuldslavar åt handlare eller ockrare, dhadon, som 
många av dem står i skuld till.51 Även när de inte har någon 
anställning är det ofta hushållens kvinnliga medlemmar 
som tvingas arbeta hårdare på grund av räkodlingarnas 
negativa effekter: de tvingas söka brännved och färskvatten 
längre bort.

Floden i utkanten av Khulna omges av ett stort antal fa-
briker där räkorna bereds. Misstänksamhet mot utlänning-
ar gjorde det omöjligt för utredarna att besöka de hårt be- 

48  Intervju med Sadika Halim, kommissionär för rätten till information, Banlgadesh. April 2011
49  Ibid
50  Bangladesh Centre for Advanced Studies 2001. Fry Collector’s Livelihood Study
51  Murtaza, G. 2004. Women in Shrimp Cultivation and their Insecurity in the Southwest Coastal Belt 
of Bangladesh. In Participatory Planning and Environmental Management or Salinity Affected Coastal 
Regions of Bangladesh, s. 78

Räkodlingar och kvinnors rättigheter

Dhaka, april 2011
Sadika Halim, kommissionär för rätten till information, 
Bangladesh

Kvinnor drabbas av olika sorters trakasserier och våld, men bara ett 
mycket litet antal kvinnor gör en polisanmälan. Institutionerna 
som ska upprätthålla lagen är partiska och korrupta, och de som 
utövar våldet har alltid makt. Dom använder sin politiska makt för 
att muta sig fram, och de har rättsväsendet i sina händer. När kvin
nor anmäler våldet händer ingenting, så de ger upp; andra kvinnor 
bryr sig inte ens om att anmäla.

I grumliga vatten
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vakade anläggningarna. Enligt Sadika Halims forskning 
utsätts kvinnor som arbetar i fabrikerna för hot, ekonomisk 
otrygghet och hälsorisker när de bereder räkorna för export 
till EU och USA.52 53 Fabrikerna hyr ofta in kvinnorna som 
tillfälliga arbetare, vilket ökar den ekonomiska otryggheten 
och hindrar dem från att bilda fackföreningar eller andra 
strukturer som skulle göra det möjligt för dem att slåss för 
bättre villkor på arbetsplatsen. I avsaknad av formella an-
ställningskontrakt blir många kvinnor offer för trakasserier, 
eller tvingas sälja sig till förmännen för att säkra sina jobb. 

Enligt Sadika Halim ser kvinnorna arbetet i räksektorn 
– oavsett om det gäller att fånga räklarver, röja dammar eller 
att arbeta i fabrikerna – som den enda möjligheten i en si-
tuation där de inte har något val eftersom det är så ont om 
andra inkomstkällor. ”Räkproduktionen har inte bara med-
fört ekonomiska förluster och ekologisk utarmning i kust-
områdena, den har även marginaliserat de fattigaste bland 
de fattiga, som oftast är kvinnor,” säger Halim.54

52  Halim, S. 2004. Marginalisation or Empowerment? Women’s Involvement in Shrimp Cultivation 
and Shrimp Processing Plants in Bangladesh in Women Gender and Discrimination. Red. Hossain, K.T. 
Imam M.H. And Habib, M. H. 2004 University of Rajshani i samarbete med DFID UK, s.110
53  Intervju med Sadika Halim, kommissionär för rätten till information, Banlgadesh. April 2011
54  Intervju med Sadika Halim, kommissionär för rätten till information, Banlgadesh. April 2011

Roskok, april 2011 
Rafiza 

Som tonåring våldtogs Rafiza av en anställd vid en 
räkodling

Det var en pojke som  
föreslog att vi skulle vara  
ihop, men jag svarade  
honom inte. Då började  
han hota att döda mig,  
och han tvingade mig att  
ha sex med honom. Det  
hände nära mitt hem, vid räkodlingen. Våldtäkter,  
sådant våld är vanligt i det här området. Många  
av arbetarna kommer från andra delar av landet. Ägarna 
till räkodlingarna gör och säger ingenting, så att de 
lågavlönade arbetarna ska vara nöjda. För några 
månader sedan våldtogs en annan flicka av en arbetare. 
Men ägarna hjälper och skyddar sina anställda. För en 
fattig flicka som jag är det inte möjligt att få en 
våldtäktsman åtalad. Så de där människorna får aldrig 
något straff, och vi kan inte bekämpa våldet.

Till skillnad från de flesta gick Rafiza ändå till polisen, 
och hela hennes familj lever nu med hotet av räkodlarnas 
hämnd.

De gick till polisen innan jag hann göra det. De lämnade in 
en anmälan mot mig, mina föräldrar och en av mina 
farbröder, och de fortsätter att sätta press på min far och 
mina bröder. De sa till oss: ”Ni är som flugor, och vi kan 
röja undan er när vi vill. Vi kommer att döda er, skära upp 
er i bitar och kasta era kroppar i floden. Dra tillbaka er 
anmälan!” Och de fortsätter att hota oss.
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Invånarna i Poler 20 har samlats för att diskutera problemen med 
räkodlingarna.
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Förespråkare för räkodlingarna menar att utvecklingen av 
en exportorienterad räkindustri i avlägsna landsbygdsom-
råden längs Bangladeshs kuster i grunden är ett klokt beslut: 
den drar in välbehövliga exportinkomster till landet, och 
kommer automatiskt att hjälpa till att lyfta den lokala eko-
nomin från självhushållning till ett marknadsutbyte. Stora 
delar av omvärlden delar den bedömningen. Med en ideo-
logisk inriktning på frihandel och export hjälpte 
Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken till att dra 
igång det exportledda vattenbruket i Bangladesh. Drivna 
av samma motiv har USAID, brittiska DFID och andra ut-
ländska biståndsorgan under det senaste decenniet fortsatt 
att investera i, subventionera och uppmuntra en fortsatt 
tillväxt inom räkexportsektorn i Bangladesh. 

Utöver de historier som redan återgivits om förstörd 
mangrove, våldtäkter och hot är det uppenbart att vatten-
bruket i grunden har utarmat de tidigare bördiga marker 
som kunnat försörja lokalbefolkningen i områden som 
Khulna, och omvandlat dem till försaltade och obrukbara 
monokulturer av räkor. Den exportledda produktionsmo-
dellen för räkor har både direkt och indirekt undergrävt 
försörjningsmöjligheterna och de grundläggande förutsätt-
ningarna för många lokalsamhällen att leva ett drägligt liv.

För Khushi Kabir, samordnare på Nijera Kori, är de vitt-
nesmål som utredarna samlat in kring Polder 20 historier 
som hon hör alltför ofta i hushåll runt om i de regioner där 
räkodlingen hänsynslöst rullat fram över människors od-
lingsmark, hem och försörjning. Här, menar hon, finns det 
mycket att lära för dem som fortfarande förespråkar en 
utbyggnad av det exportledda vattenbruket som en patent-
lösning för fattigdomen på landsbygden i länder som 
Bangladesh. 

Bidrar räkodlingen till utveckling?

Dhaka, april 2011
Khushi Kabir, ledare för Nijera Kori

I Bangladesh hänger allting ihop – marken man lever av, byskolan 
man går i, familjen. För bonden eller fiskaren är det ett samman
kopplat och sammanhängande system. Men med räkodlingen går 
allt det förlorat. Hela systemet som familjerna är beroende av 
 faller samman. 

Den exportinriktade räkodlingen är  
motsatsen till utveckling.  
Människorna som bor i områden  
där räkorna odlas förlorar alla  
möjligheter att försörja sig, och  
ibland också sina liv, för det  
förekommer så mycket våld. Det  
är ett system som över huvud 
taget inte är hållbart, och som  
bara syftar till att producera mat  
så att människor ska kunna äta  
billigt i konsumentländer i Nord.  
Hur kan det vara utveckling?

I grumliga vatten

Människorna som bor i  
områden där räkorna odlas förlorar alla  
möjligheter att försörja sig, och ibland också  
sina liv, för det förekommer så mycket våld.
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Det tar bara några minuter att resa med passagerarbåt från 
Polder 20, på ena sidan floden, till Polder 22 på den andra, 
men skillnaderna mellan de två områdena är slående. De 
som förespråkar och försvarar den kommersiella räkindu-
strin hävdar ofta att räkodlingen är en bättre källa till för-
sörjning för lokalbefolkningen än jordbruket och fisket, 
men intrycken från Polder 22 berättar en annan historia. I 
Polder 22 finns inga räkdammar, istället växer träd, frukt 
och grönsaker vid varje hem. Barnen går i skolan, och man 
ser människor arbeta på de kringliggande fälten med att 
skörda matgrödor som de kan äta och sälja.

Polder 22 är ett undantag i regionen, eftersom befolk-
ningen framgångsrikt lyckats bli av med räkodlingarna. 
Kampen var hård. Om man vandrar längs floden i Polder 
22 passerar man ett minnesmärke över dem som dog. En av 
dem var Korunamoi Sardar, som lemlästades och mördades 
av inhyrda gangsters och säkerhetspersonal som försökte 
tvinga befolkningen att acceptera räkodlingar på sina mar-
ker.55 Men människorna stod emot. Idag är Polder 22 – mot 
alla odds – en av de få platser i regionen där det inte finns 
några räkodlingar, och ett lysande bevis för att det finns 
realistiska alternativ till räkodlingen för kustsamhällena i 
Bangladesh.

55  Korunamoi Sardar mördades av privata säkerhetsvakter då hon deltog i en fredlig protest den 7 
november 1990, på order av affärsmannen Wajed Ali som ville tvinga fram räkodlingar i Polder 22. 
Ali dog innan han kunde ställas inför rätta. Mer än tio år senare dömdes tolv personer för mordet, 
men ingen av dem har ännu fängslats. Nilufar, A.1997. Innocent victims: The women of Bangladesh 
are paying a heavy price for resisting the powerful interests in the shrimp farming industry. Samudra 
17:19-21

Finns det något alternativ till räkodlingen? 
Ett besök vid Polder 22   

Modhukhali, april 2011
Noorjahan Begum, bonde

Vi har svårt att överleva.  
Det är svårt att veta om man 
egentligen lever. Vi lever ur  
hand i mun, och går ofta  
hungriga. Vår familj befinner 
sig i en väldigt besvärlig  
situation. Fattiga människor  
har det väldigt svårt i det här  
området. Hur kan vi överleva  
om vi inte ens har det allra nödvändigaste?

Parmodhukhali, april 2011
Shantilata Biswas, bonde

Vi kämpade och lyckades få bort räkodlingarna från vår by 
under två år, men nu har de gått till motangrepp och 
räkodlingarna har kommit tillbaka. Om vi kommer i närheten av 
dammarna misshandlar de oss, och de angriper boskapen om 
djuren går dit för att dricka. Vad ska boskapen äta? Ser du något 
gräs här? Förut kunde vi odla våra egna grönsaker, men nu 
måste vi köpa allt. På grund av saltvattnet kan vi inte odla 
någonting alls. Vissa dagar har vi ingenting att äta. Vi äter när 
vi har råd att köpa mat, annars får vi gå hungriga hela dagar. 
Det är utomstående som odlar räkor, och som blir rikare. Men 
vad kan vi som är fattiga göra? De lägger beslag på all mark och 
blir rika, medan vi drabbas och får lida.
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Förut kunde vi odla våra egna  
grönsaker, men nu måste vi köpa allt. På grund 
av saltvattnet kan vi inte odla någonting alls. 
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Sayedkhali, april 2011
Taiub-Ur Rahman, bonde

Min by är omgiven av jordbruksmark åt alla håll. Folk kan odla sin mark som de vill. Vi odlar sesam och linser, 
vattenmeloner och pumpor. Om några dagar kan vi skörda bittergurka, okra, aubergine och andra grönsaker. 
Dessutom får vi två skördar ris om året. Vi har hummer, olika sorters karp och annan fisk i dammar. Förut hade vi inte 
så mycket boskap, men nu har nästan alla hushåll kor och getter. Det finns också kycklingar och lamm, och ankor. Se 
dig omkring, det finns mängder av frukt: lychee, mango, jackfrukt. Vi har också kokosnötspalmer.

Horinkhola, april 2011
Urmila Sardar, bonde 

Där det inte finns några räkodlingar är det en bättre miljö på alla sätt. Bättre både för barnen och för de vuxna. Bättre 
för träden, för boskapen – för alla. Sedan vi kämpade mot räkodlingarna och fick dem stängda har träden som 
nästan var döda fått liv igen. Vi kan odla grönsaker och ris, vi kan få mjölk och foder till våra kor. Våra barn går i 
skolan, och vi har vad vi behöver för att leva nu. Allt känns mycket bättre nu. Vi lever i fred.
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Som en ytterligare dimension av de anklagelser om miljö-
förstöring och övergrepp mot mänskliga rättigheter som 
samlats in under denna granskning, kom utredarna även 
över oroande indikationer på att vissa räkor från Bangladesh 
utgör en hälsorisk, inte bara för mangroveekosystemen och 
de jordbrukssamhällen som påverkas av produktionen, utan 
också för dem som äter dem.

’Salim’, som vi väljer att kalla honom, är en räkodlare 
som säger att han både säljer olagliga bekämpningsmedel 
och använder dem i sina räkdammar, varifrån han sedan 
säljer räkorna till fiskfabrikerna i Khulna. Ett av medlen 
säljs under namnet Hildan, vilket är ett av dussintals varu-
märken för det kraftfulla insektsmedlet endosulfan. 
Endusulfan, som är förbjudet under Stockholmskon-
ventionen56 och olagligt i mer än 150 länder runt om i värl-
den, är akut giftigt, förödande för de marina ekosystemen 

56  The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants antogs 22 maj 2001; http://chm.pops.
int/default.aspx

och för arbetare och lokalbefolkning som kommer i kontakt 
med det, och potentiellt även för konsumenter som ovetan-
des äter produkter som är förorenade av medlet.

Intergovernmental Forum on Chemical Safety klassar 
endosulfan som ett akut giftigt bekämpningsmedel.57 I sin 
riskbedömning för endosulfan58  skriver EU att det är: 

•	 Giftigt vid hudkontakt
•	 Mycket giftigt vid inandning
•	 Mycket giftligt vid förtäring
•	 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
•	 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö

Endosulfan har även långsiktiga risker för människors 
hälsa; det är hormonstörande, och kan orsaka bröstcancer; 
det påverkar de manliga könshormonerna, försvagar im-
munsystemet och orsakar allergiska reaktioner; det är även 

57  GFEA-U 2007 citerad i Endosulfan briefing PAN
58  Ibid

Giftanvändningen i räkproduktionen 

I grumliga vatten
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länkat till neurologiska störningar som epilepsi och kan 
orsaka Parkinsons sjukdom. Medfödda missbildningar har 
även konstaterats i laboratorieförsök och hos befolknings-
grupper som utsatts för endosulfan.59

Med tanke på endosulfanets allvarliga effekter för arbe-
tarna, miljön och eventuellt även konsumenterna kan på-
ståendena om att medlet används regelbudet få allvarliga 
effekter för Bangladeshs räkexport och för handlare som 
vill fortsätta att sälja räkor från Bangladesh. Men det är 
viktigt att påpeka att det i denna undersökning endast var 
en person som villigt visade oss en förpackning med endo-
sulfan och beskrev hur det är allmän tillgängligt och använt, 
och det är inte nödvändigtvis representativt. Men 2010 fann 
även ett brittiskt filmteam som producerade en dokumentär 
om fiskindustrin belägg för påstådd användning av endo-
sulfan, också det från en odlare som levererar räkor till EU 
från Khulna-regionen. På nationell nivå har partier av räkor 
på väg från Bangladesh till Europa även funnits innehålla 
för höga halter av potentiellt skadliga kemikalier, exempelvis 
fosfater och det cancerframkallande ämnet nitrofuran.6061

Det påstås även att skrupelfria handlare manipulerar 
räkor som ska exporteras till Europa. 2010 filmade ett brit-
tiskt team en räkhandlare som visade hur fusket kan gå till 
i Khulna-området: man injicerar smutsigt vatten i var och 
en av räkorna för att öka deras vikt och därmed även vin-
sterna. Handlaren påstod att 70 procent av alla räkor som 
kommer från de viktigaste räkområdena i Khulna manipu-
leras på liknande sätt av lokala handlare. 62

59  Ibid
60  Swiss Federal Department of Economic Affairs DEA Federal veterinary office FVO International 
affairs Stop and Test List 01/09/11 http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/01183/index.html?lang=en
&download=NHzLpZeg7t%2Clnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEeoF%2CfWym16
2epYbg2c_JjKbNoKSn  
61  http://www.panna.org/our-community/pan-international; http://www.pan-uk.org/
62   ’Fish Unwrapped’ Dispatches Channel 4, Blakeway Productions

Khulna-distriktet, april 2011
‘Salim’

Det här medlet heter Hildan. Det kommer inte från 
en auktoriserad leverantör, utan har smugglats in i 
landet av skrupelfria affärsmän. Det är väldigt ef
fektivt och ger bra resultat. Därför är det här indis
ka medlet väldigt efterfrågat. Det är 100 procent 
effektivt att använda, men det är också mycket 
skadligt. Jag har själv använt det och vet att det är 
mycket skadligt. Vi använder det mest till räkod
lingarna. I vårt land är det förbjudet att använda 
det här bekämpningsmedlet, men det smugglas in 
oavbrutet. Om du frågar efter det i affären får du 
det samma dag. Man kan döda vad som helst med 
det här. Titta på etiketten, det står GIFT klart och 
tydligt. Det är de här medlen som används i alla 
räkdammarna.

London, UK, april 2011
Keith Tyrell, Pesticide Action Network UK61

Effekterna av endosulfan är katastrofala för den 
marina miljön. Det är en beständig kemikalie som 
också är otroligt giftig. Endosulfan påverkar näs
tan alla delar av akvatiska ekosystem, från sniglar 
till fiskar och amfibier. Det får effekter hela vägen 
upp i näringskedjan. Den akuta toxiciteten har or
sakat massdöd av fisk, men det påverkar även fis
karnas reproduktionsförmåga, och effekterna 
kan bestå i flera generationer. 

Mitt budskap till konsumenter som äter räkor från 
dammar där endosulfan kan ha använts är: Gör 
inte det! Det finns ingen anledning att utsätta sig 
för sådana risker.
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I områdena kring Khulna och Cox’s Bazaar finns det dus-
sintals räkfabriker. Från dessa företag, som ofta producerar 
räkor med flera varumärken under ett och samma tak, kom-
mer odlade räkor till skaldjursmäklare, handlare och, i sista 
ledet, till konsumenter i industriländerna. Cirka 55 procent 
av de räkor som odlas för export från Bangladesh hamnar 
i EU och 35 procent i USA. Merparten av den resterande 
produktionen säljs till Japan.63 Enligt exportstatistiken är 
Belgien och Storbritannien de i särklass största markna-
derna för räkor från Bangladesh. Men statistiken är missvis-
ande, eftersom mycket av de räkor som importeras till 
Belgien och Storbritannien sedan säljs vidare till andra EU-
länder, däribland Sverige.

Utredarna tog kontakt med köpare av räkor från 
Bangladesh runtomkring i Europa. Flera köpare hävdar att 
de kan spåra exakt varifrån de räkor de köper kommer. En 
undersökning som gjordes 201064 visade dock att påståen-
den om spårbarhet för räkor som odlas i individuellt ägda 
dammar i Khulna-regionen, och som passerar tre eller fyra 
mellanhänder innan de levereras till beredningsfabriken, 
ofta är falska. Utredarna konstaterade att de kvitton som 
utväxlas mellan handlarna och fabrikerna som levererar till 
EU vanligen uppger kvantiteten och kvaliteten på de sålda 
räkorna, men inte namnet på räkodlingarna eller ens från 
vilken region de kommer.

Oroande anklagelser om manipulation och bristande 
spårbarhet reser frågetecken kring de europeiska importö-
rer till Sverige som fortsätter köpa räkor från Bangladesh. 
Som en del av denna granskning valde utredarna att se när-
mare på distributionskedjan för två större räkföretag i 
Khulna. Liksom de flesta räkfabriker köper Sobi Fish 
Processing Industry och Jalalabad Frozen Foods – hädanef-
ter kallade Sobi och Jalalabad  – sina räkor genom ett kom-
plicerat nätverk av handlare på olika nivåer runt Khulna. 
Sobi och Jalalabad förser i sin tur många handlare runt om 
i Europa; räkor från dessa företag kommer bland annat till 
Sverige via Holland.

63  Bangladesh Export Statistics 2003-4 Export Promotion Bureau
64  Research team working for Channel 4 documentary series Dispatches, ’Fish Unwrapped’ Blakeway 
Productions

Vissa av exportföretagen hävdar att de, för att garantera full 
insyn, tar 100 procent av räkorna från sina egna odlingar. 
Men utredarna fann att sådana företag, för att kunna möta 
de europeiska konsumenternas efterfrågan även under pe-
rioder då produktionen är låg, vänder sig till de handlare 
som beskrivits ovan för att öka exporten och uppfylla im-
portörernas förväntningar. Både Sobi och Jalalabad nämn-
de för utredarna bakom denna rapport att de även levererar 
till Seamark – ett stort företag med säte i Storbritannien, 
250 miljoner dollar i omsättning, räkor av nio olika märken 
och beredningsanläggningar i närheten av Cox’s Bazaar. På 
sin hemsida hävdar Seamark, otroligt nog, att företaget har 
ett ”kontrollsystem för total spårbarhet”.65 Men om Seamark 
köper räkor från Sobi och Jalalabad, så har de handlare som 
levererar till dessa fabriker i Khulna ingen aning om det 
exakta ursprunget för varje parti som de säljer. Därmed 
faller Seamarks försäkringar.

65  Seamark Welcome Sales Presentation

Hur spårbar är din räka?
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Räkor av märket Seaboy produceras i Khulna och säljs på Ica och Daglivs.
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Från Bangladesh till Sverige

Daglivs
Livsmedelskedjan Daglivs är del av KF-koncernen. Daglivs köper bl a räkor av märket Sea Boy från fisk- och skaldjursföretaget 
Galana i Belgien, som berättade för utredarna att de i sin tur köper dem från Modern Seafoods i Khulna, en region som exporte-
rar räkor från många av de konfliktområden som nämnts i rapporten. Galana visade teamet ett certifikat för etisk handel som 
hävdar att de produkter de säljer ”inte ska vara producerade på ett sätt som medför skador på miljön”, och att ”mänskliga rättig-
heter, så som de uttrycks av Förenta Nationerna, inte skall kränkas”. Ett annat varumärke som finns hos Daglivs är Epic Select. 
Epic Selects räkor odlas i Khulna och Cox’s Bazaar, och bereds av Meenhar Fisheries via Hotlett Frozen Food i Belgien.

Ica 
Ica-gruppen är ett av norra Europas största detaljhandelsföretag, med omkring 2 200 egna och anslutna  butiker i Sverige, 
Norge, Estland, Lettland och Litauen.  Och även Ica säljer räkor från Bangladesh. Trots att Ica, i enlighet med 
Naturskyddsföreningens rekommendationer, har tagit bort de tropiska räkorna från sitt centrala utbud, så säljs de av många en-
skilda Ica-handlare runt om i Sverige. Bland dem återfinns räkor av märket Epic Select, Sea Boy samt räkor från Nordic Seafood 
som odlas och bereds i Khulna och levereras till Sverige via Nordic Seafood Danmark. Även räkor från svenska Pandalus kommer 
från Bangladesh, men ingen information kunde inhämtas om var dessa odlas.

Vibutikerna
Hos Vi-butikerna fann utredarna räkor av märket Tiger, som odlas i Cox’s Bazaar, bereds hos Seamark BD Chittagong och levere-
ras till Sverige via Seamark UK. Som nämnts ovan har Sobi och Jalalabad, som båda tidigare köpt räkor från det omstridda områ-
det Polder 20, sagt till utredarna att de levererar till Seamark. Även räkor från Ocean King och Ocean Pride hittades hos Vi. 
Räkorna från Ocean King odlas i Khulna av Southern Food Limited, medan räkorna som saluförs som Ocean Pride härstammar 
från Khulna, säljs av Modern Seafood i Bangladesh till Setraco i Belgien, och säljs slutligen vidare till Sverige.
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”Partyräkor” av märket Epic Select produceras i Khulna och Cox’s Bazaar och säljs på 
Ica och Daglivs.

Räkor av märket Ocean Pride produceras i Khulna.
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Ecuador 
Yta: 283 560 km2 (ca en tredjedel av Sveriges)
Befolkning: 14 miljoner 
Huvudstad: Quito
Styrelseskick: republik, med en stark presidentmakt
Naturresurser: olja, fisk, skog, vattenkraft 
Förväntad livslängd: 75 år
Medianålder: 26 år
Barnadödlighet (under 5 år): 26 per 1 000
Läskunnighet bland vuxna: 84 procent 
Arbetslöshet: 7,6 procent
Rankning i HDI66: 77 av 169
Ranking CPI67: 127 av 178 (CPI för Ecuador är 2,5 jämfört med Sveriges 9,2)
Räkexport: År 2010 exporterade ecuadorianska företag 146 200 ton räkor till ett värde av 
510 000 euro. Räkexporten var del i de 6,1 procent som jordbrukssektorn (främst bananer och 
kakao) 2010 bidrog med till landets GDP. 
Mangroveekosystem: 50-70 procent avskogat, 85 procent av låglänta strandängar förstörda
Fiske: 30 procent av Ecuadors befolkning lever i närheten av mangroveområden. Kustsamhällen 
har historiskt varit beroende av mangroven. Omkring 50 000 familjer – afro-ecuadorianer, ur-
sprungsfolk och andra som brukat mangroven sedan länge – bedriver småskaligt fiske och sam-
lar mollusker och skaldjur för att tillgodose sina egna behov.68 69

66   Human Development Index (HDI) mäter mänsklig utveckling. Det är ett jämförande mått på förväntad livslängd, läskunnig-
het, utbildning och levnadsstandard för länder i världen. Sverige är rankat som land nummer 9 av 169. 
67  Corruption Perception Index mäter nivån av korruption inom den offentliga sektorn. Korruption definieras som missbruk av 
anförtrodd makt för personlig vinning och indexet tittar på graden av mutor till offentliga tjänstemän, korruption i offentlig 
upphandling, förskingring av offentliga medel samt styrkan och effektiviteten i den offentliga sektorns insatser mot korruption.
68  http://www.redmanglar.org/paginas/paises/dataecu.htm
69  http://www.ccondem.org.ec/boletin.php?c=396
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Så tidigt som 1977 började entreprenörer i Ecuador ge sig in 
i räkindustrin. Idag, mer än 30 år senare, är Ecuador värl-
dens näst största producent av odlade räkor70, och under det 
senaste decenniet har landets räkexport ökat med i genom-
snitt 15 procent om året.71 EU har varit en avgörande driv-
kraft för tillväxten, och nyligen gått om USA som den störs-
ta importören av räkor från Ecuador.72 2010 gick 51 procent 
av Ecuadors räkexport till EU.73 Det gör landet till den störs-
ta exportören av räkor till EU:s medlemsstater, med en andel 
på 26 procent av den totala volymen och 22 procent av vär-
det av de räkor som importeras till unionen.74

De tropiska räkornas popularitet och den ständigt ökade 
konsumtionen i industriländerna har lett till att räkföreta-
gen i Ecuador måste ta i anspråk allt större arealer av mang- 

70  http://www.ecuadorexports.com/seafood_overview.htm 
71  www.cna-ecuador.com, Shrimp statistics, average 2001-2009
72  http://www.scribd.com/doc/12870171/Perfil-Camaron-2008-CORPEI
73  America Economía 03/12/2010. Exportaciones ecuatorianas resisten a la crisis europea
74  www.cna-ecuador.com/images/estadisticas/camaron/informe-agosto-2010.doc 

roveekosystemen för at utvidga sin produktion. Den kro-
niska miljöförstöring som Ecuadors investeringar i räkod-
lingen orsakar är ingen nyhet: den allvarliga situationen har 
beskrivits av både forskare och organisationer under många 
år.75 76 77 78 Även om uppskattningarna går isär om utbred-
ningen av mangroven i Ecuador, och om i vilken takt den 
avverkas, så är det oomtvistat att merparten av landets 
mangroveekosystem redan är borta. Olika källor pekar mot 
att så mycket som 70 procent av landets mangroveskogar 
har huggits ner, och 85 procent av mangroveekosystemets 
låglänta strandängar förstörts, till största delen för att 
lämna plats för räkdammar.79 80 Den alarmerande förlusten 
av dessa rika och produktiva ekosystem har bidragit till att 
många arter av fisk och skaldjur har försvunnit. 

75  Tierramérica 2011. Shrimp Industry Devastating Mangrove Forests 
76  Environmental Justice Foundation 2003. Smash & Grab: Conflict, Corruption and Human Rights 
Abuses in the Shrimp Farming Industry Justice Foundation 
77  C-Condem 2007. Certifying Destruction 
78  Hamilton, Stankwitz 2011. Examining the relationship between international aid and mangrove 
deforestation in coastal Ecuador from 1970 to 2006. Journal of Land Use Science 2011: 1-26
79 Mecham J. 2001. Causes and consequences of deforestation in Ecuador. Centro de Investigacion 
de los Bosques Tropicales (CIBT)
80  C-Condem 2007. Certifying destruction 
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Så mycket som 70 procent av mangroven i Ecuador kan ha förstörts.
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Avskogningen leder inte bara till miljöförstöring. Många av 
de fattigaste familjerna i Ecuador är beroende av mangroven 
för sin försörjning, vilket gör att räkodlingen kan orsaka 
ökad fattigdom. I takt med att stora mangroveområden har 
tagits över och avverkats för att anlägga räkdammar förlo-
rar lokalsamhällenas hantverksfiskare och skaldjurssam-
lare inte bara resurser som de är beroende av, utan även 
tillträde till områden där de av tradition har fiskat och sam-
lat skaldjur i generationer för att kunna överleva. 
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Räkodlingarnas expansion, som nådde sin höjdpunkt 
1985, förde med sig att mangroven i Guayaquil
bukten gradvis omvandlades till räkdammar, i vissa 
fall i strid mot lagen. Mellan 1984 och 2006 röjdes 33 
927 hektar mangroveskog, och 86 380 hektar räkdam
mar anlades. På satellitbilden syns utbyggnaden av 
räkodlingar i områden som tidigare täckts av mangro
ve tydligt (de blå rektanglarna i bildens gröna områ
den) .

Källa: Atlas of Our Changing Environment. UNEP/
GRID-Sioux Falls 2011

1980

2007

Många av de fattigaste familjerna  
i Ecuador är beroende av mangroven  
för sin försörjning, vilket gör att räkodlingen  
kan orsaka ökad fattigdom.?

Hantverksfiskare och skaldjurssamlare som bor i närheten av räkodlingarna har till 
stor del förlorat de resurser de försörjer sig på.
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Över hela Europa har utbudet av ekologiska varor ökat dra-
matiskt under de senaste åren, pådrivet av medvetna kon-
sumenter som vill ’göra rätt’ och undvika att deras konsum-
tion bidrar till miljöförstöring eller sociala problem. Som 
en reaktion på den miljöförstöring som expansionen av 
räkindustrin orsakar har livsmedelskedjorna i Europa bör-
jat saluföra miljövänliga – eller ekologiska – räkor. Den 
tyska organisationen Naturland var först med att utveckla 
regler för ekologisk räkproduktion ämnad för den europe-
iska marknaden. De första ekologiska producenterna cer-
tifierades i Ecuador 2002. För närvarande certifierar Natur-
land ekologisk räkodling i Ecuador, Peru, Brasilien, Vietnam, 
Thailand och Indonesien.81 Utöver Naturland har flera andra 
certifieringsorganisationer utvecklat regler för ’ekologisk’, 
’hållbar’, ’ansvarsfull’ och ’best practice’-odling av räkor. 
De största marknaderna för certifierade ekologiska räkor 
från Ecuador finns i Sverige, Tyskland, Schweiz, Österrike 
och Frankrike.82 I Sverige säljs Naturlandmärkta räkor i 
livsmedelsbutiker som Ica och Coop.

81  http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.html 
82  GTZ 2003. Shrimp production in Ecuador – New ecological and quality standards 

Kärnan i Naturlands regler för ekologiskt vattenbruk är ”en 
holistisk ansats, hållbar förvaltning, naturskydd och kli-
mathänsyn i praktiken, som skyddar och bevarar jord, luft 
och vatten”. De viktigaste principerna för Naturlands eko-
logiska vattenbruk presenteras så här på organisationens 
hemsida:83 

•	 Omsorgsfullt val av platser för odlingar
•	 Skydd av de omgivande ekosystemen
•	 Aktivt undvikande av konflikter med andra bru-

kare av de akvatiska resurserna
•	 Förbud mot kemikalier
•	 Naturliga läkemedel och behandlingar vid sjuk-

domsutbrott
•	 Foder från ekologiskt jordbruk
•	 Fiskmjöl och fiskolja tillverkade av biprodukter från 

fisk som beretts för mänsklig konsumtion (inget 
fiske enbart för foder)

•	 Förbud mot genmodifierade organismer (GMO) i 
fodret såväl som i besättningarna

•	 Beredning i enlighet med regler för ekologisk pro-
duktion 

Det råder inget tvivel om att dessa principer för ekologisk 
räkodling bidrar till produktionsmetoder som är mindre 
skadliga för miljön än konventionell räkodling. Men kan 
verkligen systemet med tredjepatscertifiering garantera att 
alla dessa principer tillämpas i en industri som är ökänd för 
att orsaka omfattande ekologisk och lokal socioekonomisk 
förödelse?

83  http://www.naturland.de/certifiedorganicaquaculture.html

Ekologiska räkor
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De här tropiska räkorna är producerade i Ecuador, certifierade av Naturland och 
Euroleaf och sålda i en svensk Coop-butik.
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2011 är fyra producenter i Ecuador certifierade av Natur-
land: Expalsa, Langosmar, Biocentinela och Omarsa.84  
Företagen har tillsammans ungefär 4 520 hektar certifierad 
produktion uppdelad på ett 20-tal anläggningar.85 De störs-
ta producenterna, Omarsa och Expalsa, är två av de fem 
största räkexportörerna i Ecuador.86

Alla de fyra Naturlandcertifierade räkproducenterna i 
Ecuador har sina räkdammar på mark som tidigare varit 
mangroveekosystem. Även om Naturland inte tillåter någon 
ny avverkning så är produktion på tidigare förstörda mang-
roveekosystem tillåten, förutsatt att vissa villkor uppfylls.87 
Ett villkor är att räkodlare som har förstört mangroveom-
råden, eller som använder områden där mangrove har för-
störts, måste ha avverkat innan de blir ekologiskt certifie-
rade och även innan landet där de verkar utfärdade skydd 

84 http://www.naturland.de/naturland_partners.html?tx_bladdress_pi1%5Bcode%5D=4&tx_bladd-
ress_pi1%5Bproduct%5D=fisch 
85  Beräkningen baseras på www.expalsa.com, uppgifter från Lenin Vera, Omarsas biolog och http://
www.agriseek.com/market/p/White-Shrimp-Fresh-Frozen.htm . Expalsa, ca 2 300 hektar; Omarsa ca 1 
100 hektar, Biocentinela ca 320 hektar och Langosmar ca 800 hektar.
86  http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=618%3A300 
82011-ecuadorian-shrimp-exporters-eye-record-year&catid=3%3Anewsflash&Itemid=69&lang=es 
87  Naturland Standards for Organic Aquaculture 2011. V. Supplementary regulations for the pond 
culture of shrimps. Paragraph 1.2

för mangroven. Omarsa är en av de producenter som an-
vänder områden där mangrove förstörts. 

Omarsa är Ecuadors femte största exportör av räkor, men 
en årlig export av 11 140 ton till ett värde av 74 miljoner dol-
lar.  Omarsa är för närvarande certifierat av Naturland, 
Eco-Cert (franska staten), Euroleaf (EU) och Quality 
Certification Systems (QCS, USA). Omarsa är även certifie-
rat av andra organisationer som gör anspråk på att främja 
ett hållbart vattenbruk: Business Alliance for Secure 
Commerce (BASC), Global GAP och Best Aquaculture 
Practices (ACC).88 De största marknaderna för Omarsas 
ekologiska räkor finns i Europa, med Frankrike, Tyskland, 
Sverige och Holland i toppen av listan.89 

88  http://www.omarsa.com.ec
89  http://www.cna-ecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=582%
3A11082011-ecuador-shrimp-farmer-bets-on-organic-demand&catid=3%3Anewsflash&Itemid=69&l
ang=es  

Ekologiska räkodlingar på illegalt avverkad mark
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Lenin Vera, biolog med ansvar för Omarsas ekologiska cer-
tifiering, berättade för utredarna att de dammar de använ-
der idag anlades 1987, och att några av dem ligger i avver-
kade mangroveområden. Naturland hävdar att 
man grove ekosystem skyddades i ecuadoriansk lag först 
1994, då staten förbjöd räkodlingarnas expansion in i man-
groveekosystemen.90 Faktum är dock att staten i Ecuador 
utfärdade förbud mot att räkdammar byggs i mangroveeko-
system redan 16 år tidigare, 1978.91 Förbudet ratificerades 
senare i lagar som antogs 198192 och 1985.93

90  http://www.environmental-auditing.org/Portals/0/AuditFiles/ec148spa03ar_ft_mangroves-
wamps03703.pdf 
91  www.estade.org/desarrollosustentable/Manglar.doc 
92  www.mineriaecuador.com/Download/ley_forestal.pdf 
93  www.estade.org/desarrollosustentable/Manglar.doc 

Naturlands regler för ekologiskt vattenbruk 
V. Särskilda regler för odling av räkor i dammar (t ex Litopenaeus vannamei, Penaeus monodon, Macrobrachium 
rosenbergii) 

1. Val av lokalisering och skydd av mangrove 

1.1 Växtsamhällen med mangrove måste skyddas. Mangrove betraktas som extremt betydelsefulla ekosystem som sam-
tidigt är hotade överallt av mänsklig aktivitet. Det är därför inte tillåtet att röja eller skada mangroveskogar för att 
anlägga eller expandera räkodlingar. Alla åtgärder som genomförs av odlare, eller på deras begäran, som kan påverka 
närliggande mangroveskogar (t ex byggande av tillfartsvägar och kanaler till odlingarna) skall meddelas och godkännas 
av Naturland.

1.2 Odlingar (i betydelsen självständiga och sammanhängande produktionsenheter) som delvis ligger på tidigare mang-
roveområden kan konverteras till ekologiskt vattenbruk i enlighet med Naturlands regler om det tidigare mangroveom-
rådet inte utgör mer än 50 procent av odlingens totala yta.* Detta förutsätter dock att alla lagens krav med avseende på 
markanvändning, återbeskogning med mera har uppfyllts.** Minst 50 procent av det tidigare mangroveområde som 
tillhör odlingen skall återbeskogas inom högst fem år. Produktionen från dessa områden får inte märkas eller mark-
nadsföras som ekologiska produkter enligt Naturlands regler förrän Naturlands certifieringskommitté har bekräftar 
att återbeskogningen är riktigt genomförd. Certifieringskommittén skall även årligen bekräfta genomförandet av de 
aktiviteter för återbeskogning som anges i planen för konverteringen.

* Om speciella geografiska eller historiska omständigheter föreligger kan undantag göras för extensiva system för ’skogsvattenbruk’ 

 **Ecuador: skydd av mangrove sedan 1994 (D.G. 1907.94)

”Ett villkor är att räkodlare  
som har förstört mangrove 
områden, eller som använder områden där 
mangrove har förstörts, måste ha avverkat 
innan de blir ekologiskt certifierade och även 
innan landet där de verkar utfärdade skydd 
för mangroven. 
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Efter 1990 får mangroveekosystem – inklusive låglänta 
strandängar – bara exploateras med myndigheternas till-
stånd, eftersom de anses vara ”statliga tillgångar”.94 Trots 
det har räkindustrin fortsatt expandera efter 1990, vilket 
har resulterat i att ett stort antal av de räkodlingar som be-
driver verksamhet i mangroveekosystem inte har laglig rätt 
att göra det. 

I oktober 2008 utfärdade Ecuadors regering förordning 
139195 som slog fast att 44 462 hektar räkodlingar – 25 pro-
cent av den totala ytan – var olagligt anlagda i mangrove-
ekosystem, eftersom de inte hade tillstånd för lokalisering-
en. Förordningen utfärdade amnesti till företagen och 
legaliserade odlingarna på villkor att de återbeskogar upp 
till 30 procent av de områden med mangroveekosystem som 
de ockuperat utan tillstånd, om mangroveskogen där har 
huggits ned.

Tre av de fyra Naturlandcertifierade räkproducenterna 
i Ecuador finns bland de företag som fram till 2008 verkade 
utan lagligt tillstånd: Expalsa96 97, Omarsa och Biocen  ti - 

94  www.estade.org/desarrollosustentable/Manglar.doc 
95  http://www.acuacultura.gov.ec/legislacion/dec1391.php 
96  http://www.dirnea.org/archivos/sector_camaronero/PAGOS_REGULARIZACION.xls 
97  http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCEQFjAD&url=http%3A%
2F%2Fwww.dirnea.org%2Farchivos%2Fsector_camaronero%2FLISTADO_REGULARIZACION.
xls&rct=j&q=biocentinela%20site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dirnea.org%2F&ei=5AZpTqJfkZ77BuK4v
c0L&usg=AFQjCNH8v9X-Cjg_L58DEleN-Ful_sDIQQ&cad=rja 

nela98 99. Alla blev under denna period ekologiskt certifie-
rade. Faktum är att enligt regeringens lista hade sju av de 14 
räkodlingar som tillhör Expalsa100  illegalt ockuperat nästan 
200 hektar mangroveekosystem, och Expalsa hade dömts 
att betala 88 331 dollar i böter för sin olagliga ockupation. 
Biocentinela hade innan 2008 ockuperat cirka 136 hektar 
mangroveekosystem utan tillstånd, och fick böta 37 761 
dollar.

Omarsa hade ännu i juli 2011 inte fått sina odlingar lag-
ligt erkända. Företagets biolog, Lenin Vera, berättade för 
utredarna att arbetet med att legalisera odlingarna fortfa-
rande pågår, detta trots att myndigheterna för mer än två år 
sedan beordrade räkodlarna att påbörja processen. Enligt 
Vera är det först och främst EU:s regler för ekologsk produk-
tion som sätter press på företaget att uppfylla de ecuadori-
anska myndigheternas krav.

98  http://www.dirnea.org/archivos/sector_camaronero/PAGOS_REGULARIZACION.xls 
99 Listado Regularizacion, Fecha de Última Actualización: 18/08/2011;http://www.dirnea.
org; http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCEQFjAD&url=http%3A%
2F%2Fwww.dirnea.org%2Farchivos%2Fsector_camaronero%2FLISTADO_REGULARIZACION.
xls&rct=j&q=biocentinela%20site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.dirnea.org%2F&ei=5AZpTqJfkZ77BuK4v
c0L&usg=AFQjCNH8v9X-Cjg_L58DEleN-Ful_sDIQQ&cad=rja 
100 Listado Regularizacion, Fecha de Última Actualización: 18/08/2011;http://www.dirnea.org; 
DOMINIOLIT S.A, TROPIMAR S.A, CONSAVE S.A, COSTAOESTE S.A, CIMINOCORP S.A., EMPALIT S.A. and 
LIMASOL S.A.
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Ekologisk certifiering  
i olagligat ockuperad mangrove

 Pumpsystem vid en av Expalsas certifierade odlingar som är lokaliserad i mangroveekosystemet. Världens största producent av ekologiska räkor har olagligen ockuperat 200 
hektar mangrove i Ecuador.
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Exploatering av förstörda mangroveekosystem

Biocentinelas dammar har omvandlat landskapet på 320 hektar mangroveekosystem 
som är nödvändiga för att upprätthålla det rika djur- och växtlivet

Ec
os

to
rm

Naturland tillåter odling av räkor i förstörda ”mangrove-
områden” om det tidigare mangroveområdet inte utgör mer 
än 50 procent av den totala ytan av ett företags odlingar.101 

Naturland medger också att undantag från denna regel kan 
göras ”om speciella geografiska eller historiska omständig-
heter föreligger”. 

I juli 2011 besökte utredarna Biocentinela, den första 
producenten av ekologiskt certifierade räkor i Ecuador. Idag 
är Biocentinela certifierat av tre europeiska organisationer: 
Bio Suisse (Schweiz), Ecocert (franska staten) och UK Soil 
Association. Företaget är även rättvisecertifierat av Fair for 
Life.102 Hermes Lopez, biolog med ansvar för ekologiska 

101 Naturland Standards for Organic Aquaculture 2011. V. Supplementary regulations for the pond 
culture of shrimps. Paragraph 1.2
102 http://biocentinela.com/about_us/view.php5?page=certifications&id=1 

 regler hos Biocentinela, berättade – något oväntat – att alla 
företagets odlingar idag ligger i låglandet vid flodmynning-
ar och flodbankar på ön Puna, vilket betyder att hela den 
yta där de producerar består av mangroveekosystem som 
har förstörts för att anlägga räkdammar. 

Mangroven i Ecuador består av två zoner: zonen närmast 
floderna, där det mesta av mangroveträden växer, och zoner 
med avlagringar av salt och lera.103 I Ecuadors mangrovee-
kosystem kan det även finnas tidvattenområden med höga 
salthalter där svart mangrove (Avicennia germinans) växer 
som buskar104 och sedermera smälter in i den mer höglänta 
vegetationen.105

103 Terchunian et al. 1986. Mangrove Mapping in Ecuador: the Impact of Shrimp Pond Construction. 
Environmental Management. 10/3: 345-350 
104 Reese R, 2009. Restauracion Ecologica de los Manglares en la costa del Ecuador. Universidad San 
Francisco de Quito
105 Definition of mangrove ecosystems 1986. Gulf of Guayaquil, Ecuador. University of Delaware 
Newark och Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Censores Remotos 
(CLIRSEN).
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Utredarna fick tillgång till historiska kartror106 som visar 
att hela det område i låglandet som Biocentinela disponerar 
helt och hållet överensstämmer med den bredare definitio-
nen av mangroveekosystem i Ecuador: en kombination av 
låglänta strandängar, saltängar, buskar och mangroveträd 
i tidvattenzonen.

Utredarna kontaktade Biocentinelas marknadschef 
Andres Fajardo för att söka en förklaring till hur Naturland 
kan tillåta att företagets hela produktion ligger i skövlade 
mangroveekosystem. Fajardo bekräftade att hela 
Biocentinelas produktion ligger i mangroveekosystem i låg-
landet vid flodmynningar och flodbankar på Puna. Han 
uppgav dock att mangroveområden, enligt Naturlands reg-
ler enbart omfattar områden där det växer mangroveträd 
eller ”annan mangrovevegetation” men inte områden med 
låglänta strandängar eller buskmarker. Därför har 
Biocentinelas produktion i de senare biotoperna kunnat 
certifieras av Naturland. UNEP hävdar att Isla Puna, där 
Bocentinelas räkodlingar ligger,är Ecuaodors tydligaste 
exempel på mangrove skövling och förändring av kustzo-
nens vattenvägar.107 

I likhet med Naturlands regler anger brittiska Soil 
Associations regler att befintliga räkodlingar som ligger i 
områden där det tidigare fanns naturlig vegetation, exem-
pelvis mangroveskog, endast kan bli ekologiskt certifierade 
om mindre än 50 procent av ytan täcktes av naturlig vegeta-
tion innan odlingen anlades.108 Soil Association bekräftade 
för utredarna att Biocentinela inte utgör något undantag 
från denna regel.109 Naturland har avböjt att kommentera. 

Det är beklagligt att certifierare som Naturland och Soil 
Association inte ser mangroveekosystemen som en helhet; 
istället tycks de exkludera områden med låglänta strand-
ängar och buskvegetation från sina definitioner av ”mang-
roveområde” respektive ”mangrovevegetation”, trots att de 
har en avgörande betydelse för mangroveekosystemens be-
varande idag såväl som i en framtid där hoten från klimat-
förändringar tillkommer.

106 Based on data from CLIRSEN – Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por 
Censores Remotos. 
107 http://na.unep.net/atlas/onePlanetManyPeople/book.php
108 http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=ic4qKgG2aiM%3d&tabid=353
109 Rachel Payne, e-post 16 september 2011

Biocentinela, producent av miljömärkta räkor, 
 juli 2011. Hermes Lopez, biolog 

Fråga: Var alla 290 hektar som ni använder för produktionen 
mangrove tidigare?
Med undantag för ett par byar så var låglandet här på Punaön, 
där vår produktion är lokaliserad, tidigare bara mangrove. De 
ursprungliga ägarna var tvungna att hugga ner mangroven som 
fanns här för att anlägga dammarna. Det var så det började.

Kartorna visar att alla räkdammar (rött) i Biocentinelas odlingar tidigare 
har varit mangroveekosystem som innehållit saltängar (mörkt beige), 
buskvegetation (ljusare beige) och mangroveskog (grön).

Före 1969.

Efter 1999.

Port Angeles, USA, september 2011
Alfredo Quarto, chef för Mangrove Action Project  

Ecuador har förlorat omkring 90 procent av sina salt-
ängar på grund av räkindustrin. Odlarna säger att de 
inte verkar i mangroven, men det gör de. Mangrove är 
mer än bara träden. Mangroveekosystemen innehåller 
saltängar, saltbankar och lerbankar. Hela tidvattenszo-
nens ekosystem hänger ihop. Det är fel att skilja på 
dem, som Naturland gör.

Det är missvisande när de säger att de skyddar mang-
roven genom att hålla till på saltbankarna. De skyddar 
inte mangroven genom att hålla till på saltbankarna. 
Räkodlingarna påverkar mangroven eftersom de kan 
blockera det vattenflöde som de behöver, och de kan 
även hindra sediment och näringsämnen från att nå 
mangroven. Man kan inte ta saltbankarna som före-
vändning för att säga att ”det är OK”. Det är inte OK. 
Saltbankarna är inga skräpmarker.

I och med att havsnivåerna nu stiger är det den sämsta 
möjliga tidpunkten för att omvandla buffertar som 
dessa saltbankar bakom mangroven till räkodlingar, för 
odlingarna hindrar mangroven från att sprida sig till 
högre belägna områden. Om det inte finns några salt-
bankar har mangroven ingenstans att ta vägen.
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Naturland anger tydligt att minst 50 procent av tidigare 
mangroveområden skall återbeskogas inom högst fem år 
efter certifieringen.110  Enligt Stefan Bergleiter, ansvarig för 
Naturlands certifiering av räkodlingar, är åter beskogningen 
en integrerad del i Naturlands kriterier för certifiering som 
årligen följs upp genom regelbundna inspektioner. Men 
tvärtemot dessa försäkringar kunde utredarna konstatera 
att åtminstone en certifierad odlare i Ecuador inte når målen 
för återbeskogning.

110 Naturland Standards for Organic Aquaculture 2011. V. Supplementary regulations for the pond 
culture of shrimps. Paragraph 1.2

Enligt Omarsas biolog Lenin Vera ligger 300 av företagets 
1 100 hektar räkdammar på mark som tidigare utgjorde 
mangroveekosystem. Vera berättade att Omarsa nu, fyra år 
efter certifieringen, skulle ha återbeskogat 40 procent av de 
300 hektaren förstörd mangrove – motsvarande 120 hektar, 
och en återbeskogningstakt på 10 procent per år. Men 
företaget har ännu bara återbeskogat 15 till 18 hektar, vilket 
är 7-8 gånger mindre än vad som krävs enligt Naturlands 
regler.111 

111 50 procent skall uppnås inom fem år efter certifieringen

Ouppnådda mål för återbeskogning

 En av de få dammar som återbeskogats på Omarsas ekologiska odling.
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Lenin Vera hävdade att Omarsa inte är den enda räkprodu-
centen i Ecuador som inte når upp till målen för återbeskog-
ning. Han avslöjade även att certifieringsorganen har över-
seende med detta eftersom kostnaderna för att återbeskoga 
är för höga för ”deras [företagens] omständigheter”. Detta 
trots att Omarsa nyligen meddelat att deras ekologiska pro-
duktion är så lönsam att företaget planerar att konvertera 
resten av sin konventionella räkproduktion till ekologisk 
produktion för att kunna dra fördel av de högre prisern. När 
detta är gjort kommer Omarsa att ha 3 000 hektar ekolo-
giska räkodlingar och en årlig produktion på 6-7 000 ton.112  

Företaget avser att förhandla om att bara återbeskoga när 
det är ”ekonomiskt bärkraftigt”.  Expansionen tyder på att 
Omarsa vill få del av marknadens ofta högre priser för eko-
logiska räkor utan att använda intäkterna till att uppfylla 
kraven på återbeskogning.

112 Sandro Coglitore, Omarsa’s general manager http://www.cna-ecuador.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=582%3A11082011-ecuador-shrimp-farmer-bets-on-or-
ganic-demand&catid=3%3Anewsflash&itemid=69<=es

Kartorna visar att Omarsas räkdammar (röda)  nyttjar  stora arealer av vad som 
tidigare var mangroveekosysteem, vilket bestod utav låglänta strandängar (grönbrun), 
buskvegetation (bru n) och mangrove vegetation  (grön).

Omarsa, producent av miljömärkta räkor, juli 2011
Lenin Vera, biolog

För att nå slutmålet [efter fem år] uppskattar vi att vi 
kommer att behöva återbeskoga ca 150200 hektar. Vi 
håller på att återplantera åtta dammar på sammanlagt 
15 till 18 hektar. Enligt certifieringsreglerna borde vi ha 
återbeskogat 40 procent av produktionen [120 hektar 
på fyra år]. Men det vore ett hårt slag mot vår 
produktion. 

I Ecuador är det svårt att nå målen för återplantering, 
för om vi slutar använda dammarna så minskar 
produktionen. Det blir för kostsamt.

De  som kommer och inspekterar förstår situationen. 
Naturlands krav, som är de mest långtgående, är för 
hårda. De vill någonting om inte är möjligt.

Kajsa Garpe

Den avgörande faktorn  
för företagets beslut om  
vilka dammar som ska återbeskogas 
handlar inte om ekologiska hänsyn,
utan om att maximera den ekonomiska 
produktiviteten
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Biocentinelas och Omarsas biologer beskrev sina respek-
tive program för återbeskogning för utredarna. Damm-
luckorna till de övergivna räkdammarna hålls öppna så att 
tidvattnet i de intilliggande vattendragen kan flyta in och 
ut, och föra med sig frön och groddplantor från den omgi-
vande vegetationen. Biocentinela låter även samla in frön 
från mangroveträd i närheten, skickar dem till en plant-
skola och planterar sedan ut plantorna i området. 
Granskningen visade att Omarsa, som hävdar att återbe-
skogning är för kostsamt, inte gör några ansträngningar för 
att aktivt plantera någon mangrovevegetation.

Biocentinelas och Omarsas olika program för återbe-
skogning tyder på att företagen är alltför fokuserade på att 
hålla nere kostnaderna och undvika att produktionen på-
verkas negativt. Biocentinelas biolog medgav faktiskt att 

den avgörande faktorn för företagets beslut om vilka dam-
mar som ska återbeskogas inte handlar om ekologiska hän-
syn, utan om att maximera den ekonomiska produktivite-
ten.

Dr Robin Lewis, chef för Lewis Environmental 
Services,113 är en av världens ledande experter på återbe-
skogning av mangrove och har själv utformat och genom-
fört ett trettiotal framgångsrika restaureringsprojekt runt 
om i världen. Lewis beskriver de återbeskogningsprogram 
som Biocentinela och Omarsa genomför som «strategic 
breaching», en metod som används för att dra ned kostna-
den men som i längden bara fungerar med långsiktig upp-
följning, mycket noggrann design och anpassning till hy-
drologiska förhållanden. Hans bedömning är att sådana 
återbeskogningsprojekt inte är långsiktigt hållbara. Lewis 

113 http://www.royrlewis3.com/

Ineffektiv återbeskogning

Experter anser att återetableringen är svag i Biocentinelas återbeskogade dammar. 
Ecostorm
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framhåller att det finns bättre metoder för återbeskogning 
att tillgå, som med större sannolikhet kan leda till en effek-
tiv restaurering, men att dessa sällan används av räkod-
larna. Dr Mark Huxham, en forskare från Edinburgh 
Napier University som har arbetat som expert i många olika 
återbeskogningsprojekt för mangrove, är också oroad över 
Biocentinelas program.

Alfredo Quarto, chef för Mangrove Action Project som 
specialiserat sig på restaurering av mangroveekosystem runt 
om i världen, anser att Bioocentinelas strategi att bara plan-
tera röd mangrove är otillräcklig. Studier genomförda i och 
runt Biocentinelas räkodlingar visar att där växer fem sor-
ters mangroveträd: två arter av röd mangrove (Rhizophora 
mangle och Rhizophora harrisonii), vit mangrove 
(Laguncularia racemosa), svart mangrove (Avicennia ger-
minans) samt ytterligare en art (Conocarpus erectus).114 
Quarto påpekar att beslutet att bara återplantera en art ak-
tivt leder till att det skapa en monokultur snarare än till att 
mangroveekosystemet effektivt restaureras. 

114 www.songa.com/es/noticias/EIA-YRIS-publicada-May15-11.pdf

Biocentinela, producent av miljömärkta räkor,  
juli 2011.  
Hermes Lopez, biolog

Den plan för återplantering som vi genomför här 
bygger på vilka dammar som är minst produktiva, och 
på logistiska hänsyn. De här dammarna är de sista 
som förses av vårt vattenledningssystem. Det vatten 
som pumpas ut når nästan inte fram hit. Att använda 
de här dammarna ger sämre resultat eftersom 
salthalten är lite för hög, jag menar när vattnet väl 
når fram är det redan lite ”dött”. Så vi återplanterar 
här eftersom dammarna inte har varit produktiva.

Lewis Environmental Services Inc., USA, augusti 
2011 Dr Robin Lewis, expert på restaurering av 
mangrove 

Anledningen till att räkodlarna inte använder den bästa 
tillgängliga tekniken är att de inte känner till den – de är 
trots allt räkodlare, och inte ekologer som specialiserat 
sig på restaurering. Dessutom har de lika mycket nytta av 
ett misslyckat projekt som av ett lyckat, eftersom det inte 
finns någon långsiktig uppföljning. Vanligen behövs bara 
en enda inspektion och betalning för att få godkänt av de 
flesta av certifieringsorganisationerna, som även de är 
okunniga om de senaste vetenskapliga rönen. Det 
handlar, så att säga, om blinda som leder de blinda… 

Edinburgh Napier University, augusti 2011
Dr Mark Huxham, expert på restaurering av 
mangrove

De här fotografierna verkar visa en väldigt begränsad 
naturlig återväxt efter två år. Det verkar som att vege
tationen etablerar sig väldigt sakta. 

Räkodlingarnas långsiktiga hållbarhet beror i hög 
grad på hur stora anläggningarna är och hur nog
granna de är med att säkerställa återplanteringen av 
övergivna räkdammar. Av era beskrivningar, och av de 
foton som ni visat av övergivna dammar som har åter
planterats, verkar det inte troligt att dessa dammar 
kommer att återhämta sig ordentligt.

Ka
js
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Miljöorganisationen C-Condem bedriver återbeskogningsprojekt i 
övergivna räkodlingar längs hela Ecuadors kust. 
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“Naturlands regler för karp, forell, lax, räkor, musslor och 
tropisk sötvattensfisk bygger på miljöskydd och insyn.”115 
Ändå visade sig utredarnas ambition att granska alla 
Naturlandcertifierade räkodlingar i Ecuador vara omöjlig 
att uppnå, främst på grund av bristande insyn i två av de 
fyra företagen.

Utredarna kontaktade Langosmar, ett företag med 800 
hektar räkodlingar i Ecuador som är certifierade av EU 
(Euroleaf), franska staten (Ecocert), Naturland, Bio Suisse 
and QCS (USA).116 Märkligt nog ville Langosmar inte ta 
emot besök av teamet, och de svarade varken på telefonsam-
tal före eller e-post som skickades till dem efter utredarnas 
fältbesök. När utredarna var i närheten försökte de också 
besöka en av Langosmars certifierade odlingar, men de fick 
inte komma in på anläggningen.

Utredarna erfor samma brist på insyn i kontakterna med 
Expalsa, den största exportören av räkor från Ecuador som 
med över 2 300 hektar certifierade dammar, och som även 
gör anspråk på att vara världens största producent av eko-
logiska räkor.117 Expalsa är certifierat av Naturland, UK Soil 
Association, Euroleaf (EU), Bio Suisse, QCA (USA), 
National Organic Program (USA), British Retail 
Consortium och Global GAP.118 Utredarna kontaktade 
Expalsa via telefon och e-post innan de reste till Ecuador. 
Företagets VD, Ricardo Menedez, sade att Expalsa inte hade 
tid för något besök på deras anläggningar. Utredarna bad 
då om en telefonintervju om Expalsas återbeskogningsini-
tiativ, men nekades även detta med hänvisning till företagets 
”interna säkerhetspolicy” och att den särskilt gäller den 
ekologiska produktionen.119

115 www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Aqua/ShrimpsFlyer_engl.pdf
116 http://www.agriseek.com/market/p/White-Shrimp-Fresh-Frozen.htm 
117 http://www.expalsa.com
118 Isabel del Campo, epost 18 augusti 2011
119 Ibid 

 

Bristande insyn

Vi vill tacka er på förhand  
för ert intresse av en intervju 
med Explasa. Tyvärr får vi, på grund av vår 
interna säkerhetspolicy, inte dela med oss av 
information av detta slag, särskilt inte 
information som avser vår organiska 
produktion.117
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Andelen protein i fodret har betydelse för vattenkvaliteten 
och för att minska utsläppen av kväve.120  Därför anger de 
flesta certifieringsprogrammen gränser för hur mycket pro-
tein räkfodret får innehålla. Anställda vid Biocentinela vi-
sade utredarna ett foder kallat Brine Shrimp Flake, Flake 
Negro Floco Preto, som produceras av Mackay Marine. De 
förklarade att fodret används för att naupiluslarverna ska 
utvecklas när de har förflyttats från kläckningsanläggning-
arna till uppfödningsdammarna i räkodlingarna. Bilder 
tagna vid Biocentinelas odlingar visar att detta foder inne-
håller 50 till 52 procent protein.121 Det strider mot Natur-
lands regler som sätter gränsen för protein i räkfodret vid 
högst 30 procent.122  

Naturlands regler för ekologiskt vattenbruk 2011 
V. Särskilda regler för odling av räkor i dammar 

8.1  (…) Vidare ska andelen fiskmjöl liksom även det 
totala proteininnehållet i fodret minskas så långt som 
möjligt. Som provisoriska maximinivåer gäller: 20 
procent innehåll av fiskmjöl/fiskolja* och 30 procent 
totalt protein.

* Räkproducenter som certifierats efter att EU:s förordning 

710/2009 trädde i kraft den 1.7.2010 för endast använda högst 

10 procent fiskmjöl i fodret.

120 www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/10072/20506/1/34521_1.pdf  
121 http://www.prilabsa.com/p-flake-negro-economic.htm 
122 Naturland Standards for Organic Aquaculture 2011. V. Supplementary regulations for the pond 
culture of shrimps. Paragraph 8.1

Räkfodret innehåller för mycket protein 
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EU:s förordning för ekologiskt vattenbruk kräver att ekolo-
giska och konventionella produktionsenheter hålls tillräck-
ligt åtskilda.123  Trots att utredarna inte hade möjlighet att 
undersöka hydrologin eller vattenkvaliteten, var närheten 
mellan certifierade och konventionella odlingar uppenbar 
utifrån de satellitbilder som granskats; mycket tyder på att 
de använder samma vattendrag för att pumpa vatten till sina 
dammar, och för att tömma ut det använda vattnet efter att 
räkorna skördats. 

Ett tydligt exempel är Omarsa, där 2 700 hektar ekolo-
giska räkodlingar på ena sidan av en flod gränsar till 3 000 
hektar konventionella räkdammar på den andra.124 Omarsas 
produktion kräver att vattenpumpas in från och ut till 
denna flod. 

123 Comission regulation (EC) No 710/2009, Article 6b. Suitability of aquatic medium and sustainable 
management plan. Paragraph 2
124 www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4611/1/7132.pdf 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 
710/2009 
Artikel 6bVattnets lämplighet och plan för hållbar 
förvaltning

1. Verksamheten ska bedrivas på plaster utan kon-
tamination från produkter eller ämnen som inte är 
godkända för ekologisk produktion eller föroreningar 
som skulle äventyra produkternas ekologiska karak-
tär. 

2. Ekologiska och icke-ekologiska produktionsen-
heter ska hållas isärr på lämpligt sätt. Särhållnings-
åtgärderna ska utgå från det naturliga läget, separata 
försörjningssysetm, avstånd, tidvatten och den ekolo-
giska produktionsenhetens läge upp- eller nedströms. 

Certifierade och konventionella odlingar vid samma 
vattendrag

Omarsa, markerat i vitt, delar vattendrag med över 3 000 hektar konventionella 
räkodlingar. 

Räkodlingar
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Räkornas hormonsystem hänger samman med skaften till 
deras ögon. Runt om i världen är det vanligt att räkhonorna 
görs delvis blinda för att den onaturliga miljön i fångenskap 
annars håller tillbaka utvecklingen av honornas äggstockar. 
Även i de fall då honorna lyckas utveckla äggstockar i fång-
enskap så leder bortskurna ögon till att den totala äggpro-
duktionen, liksom även andelen honor som reproducerar, i 
en given population, ökar .125

Naturlands regler säger att ”fysisk manipulering av dju-
ren för att producera ägg och larver är i princip förbjuden”,126 
men manipulation av ögonskaften tillåts ändå när man ”an-
vänder arter som, för närvarande, bevisligen inte kan fås att 
reproducera utan sådan manipulation (främst tigerräka/
Penaeus monodon)”. I sådana fall ”måste kläckningsanlägg-
ningen bedriva ett program som syftar till att uppnå natur-
lig reproduktion”. 

Enligt Carlos Tomala, affärschef på Faraeco/Omarsa 
Hatcheries, låter Omarsa fortfarande skära ögat av 70 pro-
cent av avelshonorna för att undvika höjda kostnader och 
ytterligare investeringar, och även för att kunna leverera 
naupiluslarver till konventionella räkodlingar till konkur-
renskraftiga priser. Företaget pressas nu av EU att helt upp-
höra med dessa onaturliga metoder, eftersom även EU:s 
förordning tydligt säger att ”borttagande av ögonskaft är 
förbjudet”.127 

Nästan tio år efter att företaget certifierades låter även 
Biocentinela skära bort ögonen på 75 procent av avelsho-
norna. Liksom Omarsa medgav Biocentinela att metoden 
syftar till att maximera produktiviteten och sälja naupilus-
larver till konventionella räkodlingar till konkurrenskraf-
tiga priser. Också Biocentinela hävdar nu att företaget, på 
grund av EU:s regler, helt kommer att sluta använda denna 
teknik. Omarsa uppger att deras produktion av larver från 
mödrar som inte manipulerats är tillräckligt stor för att 
försörja företagets ekologiska odlingar. 

Det är bekymmersamt att Naturland och andra certifie-
rare tillåtit och tillåter att denna metod förblir förhärskan- 

125 http://www.aquaculture.ugent.be/Education/coursematerial/online%20courses/shrimp-cd/pro-
duct/eyestalk.htm 
126 Naturland Standards for Organic Aquaculture 2011. V. Supplementary regulations for the pond 
culture of shrimps. Paragraph  
127 Comission Regulation (EC) No 710/2009 of 5 August 2009

de bland kläckningsanläggningarna, särskilt som det tycks 
bero på produktionskostnaden snarare än på att det inte 
finns metoder för att föröka räkorna på naturlig väg.128 129  
Dessutom producerar Biocentinela och Omarsa inte tiger-
räkor, utan vannameiräkor (Litopeneus vannamei).

128 Carlos Tomala, affärschef, Faraeco/Omarsa Hatcheries. Juli 2011
129 Hermes Lopez, biolog, Biocentinela, ekologisk räkrpoducent. Juli 2011

Räkor görs blinda

Naturland tillåter att certifierade odlare forstätter att stympa räkhonor
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Naturlands regler för ekologiskt vattenbruk 2011 
V. Särskilda regler för odling av räkor i dammar 
4. Skötsel av kläckerier

4.3. Fysisk manipulering av djuren för att produ-
cera ägg och larver är i princip förbjuden. När arter 
används, som för närvarande, bevisligen inte kan fås 
att reproducera utan sådan manipulation (främst ti-
gerräka/Penaeus monodon), måste  kläckningsanlägg-
ningen bedriva ett program som syftar till att uppnå 
naturlig reproduktion. Ett sådant program innebär 
vanligen att en del av avelsmaterialet (riktmärke: 10 % 
av totala besättningen) hålls vid lägre tätheter för att 
möjliggöra naturlig fortplanting. Avkomman av dessa 
program skall sedan systematiskt förökas och återin-
troduceras i programmets population.

Biocentinela, producent av miljömärkta räkor, juli 2011
Hermes Lopez, biolog

Vi skär bort ena ögat på räkhonorna. Det har vi gjort länge, för att 
honorna fortare ska mogna och lägga ägg. Tack vare det kan före
taget producera och sälja flera naupliuslarver. Vi säljer en del av de 
naupliuslarver vi producerar till andra räkodlingar, som inte är eko
logiska. Dom bryr sig inte om ifall vi gör räkorna blinda. Men EU och 
de ekologiska certifieringsorganisationerna säger att vi måste ha 
100 procent räkor som inte har gjorts blinda. Vi har ett projekt som 
ska genomföras för att nå det målet. Men för närvarande är det 
bara 25 procent av våra moderräkor som inte görs blinda.
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Naturlands grundläggande principer säger att certifierade 
ekologiska producenter ska arbeta efter principerna ”tole-
rans, respektfullt bemötande av andra människor, och er-
kännande av sitt sociala ansvar”. Reglerna för ekologisk 
produktion är mer detaljerade och nämner mänskliga rät-
tigheter, social rättvisa och odlares skyldighet att säker-
ställa att kustbefolkningen har fritt tillträde till vattenvä-
gar.130

I juli 2011 besökte utredarna fyra olika lokalsamhällen i 
närheten av Naturland-certifierade räkodlingar i Ecuador. 
Deras observationer visar att de certifierade räkföretagen 
kränker grundläggande mänskliga rättigheter genom att 
med hjälp av hot och beväpnade privata vakter hindra lo-
kalbefolkningen från att röra sig fritt genom mangroven 
och på områdets floder. 

130 Naturland Standards for Organic Aquaculture 2011

Naturlands regler för ekologiskt vattenbruk 2011
Del A. Allmänna regler
III. Socialt ansvar
1. Mänskliga rättigheter

Produkter som skapats under förhållanden som 
kränker grundläggande mänskliga rättigheter eller 
medför allvarlig social orättvisa får inte säljas som 
produkter certifierade av Naturland.

Del B. Relger för ekologiskt vattenbruk
I. Principer för skötsel
1. Val av lokalisering, interaktion med omgivande 
ekosystem 

1.2. Odlaren skall komma överens med represen-
tanter för lokala och regionala myndigheter i områ-
det om åtgärder för att säkra fritt tillträde för fiskare 
och andra intressenter till de naturliga vattendrag 
som omger odlingen. Rekommenderade metoder är 
exempelvis stängselomgärdade passager och utfär-
dande av tillstånd. Oavsett lösning måste lagens före-
skrifter följas. 

Bristande socialt ansvar  
och respekt för mänskliga rättigheter
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Skaldjurssamlarna gräver djupt ner i leran efter musslor och andra skaldjur. Deras fångster har reducerats till en bråkdel av vad de var innan expansionen av räkodlingar.
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Puerto Sabana ligger nära Langosmar. Som nämnts tidi-
gare i denna rapport vägrade Langosmar låta utredarna 
besöka företaget. På sin hemsida berättar Langosmar att 
man är ett företag som tar socialt ansvar.131  Den verklighet 
som innevånarna i de närmast liggande samhällena beskri-
ver ger en annan bild.

Enligt ett antal hantverksfiskare som intervjuades i 
Puerto Sabana Grande har Langosmar i mer än två år varit 
ett av de mest restriktiva och egenmäktiga företagen bland 
de många räkodlingarna i trakten. Numera tillåter förtaget 
bara passage på de vattenvägar som omger deras anlägg-
ningar för dem som kan visa upp diverse olika licenser för 

131 http://langosmar.com/english/quienessomos.htm 

fiske, båtar och motorer. Många fiskare stängs ute eftersom 
de inte har råd att införskaffa alla de dokument som 
Langosmar kräver, och de kan därför inte heller använda 
den flod som enligt lagen är allmän färdväg.

I juli 2010 lämnade tolv fiskare in ett formellt klagomål 
till myndigheterna där de beskrev hur en av Langosmars 
privata vakter hade jagat bort dem genom att skjuta, och 
sedan beslagtagit deras båt. Enligt de lokala fiskarna ledde 
klagomålet till en inspektion från myndigheten, varefter 
vakten blev utbytt. Men fiskarna berättade för utredarna att 
de fortfarande hotas och att vakterna skjuter skarpt mot 
dem.132

132 Langosmar’s Mission. http://www.langosmar.com/english/quienessomos.htm 

Langosmars räkodling i Puerto Sabana Grande
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I närheten av Langosmars odlingar fann utredarna fyra vattenvägar som spärrats av med taggtråd.
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Puerto Sabana Grande, april 2011
Victor Borbon, advokat och juridiskt ombud  
för fiskarföreningen i Puerto Sabana Grande

Räkodlare som spärrar av floder och bifloder gör det 
olagligt. Grundlagen säger klart och tydligt att våra 
floder ska vara tillgängliga för alla eftersom de är  
våra gemensamma tillgångar. Det finns inget i lagen 
som ger räkodlare rätten att blockera tillträdet till  
floderna.

Langosmar, miljömärkt räkodlare,  
30 juli 2011

Säkerhetsvakten: I förrgår upptäckte jag två män 
utan tillstånd i närheten av en damm. Dom fiskade. 
Mina kollegor och jag var tvungna att avfyra skott i 
luften och ner i vattnet för att jaga iväg dem. 

Bäste inspektör,
Den 6 juli 2010 befann vi oss vid Langomal [Langosmar] för 
att arbeta, det vill säga att fånga krabbor. Jag var tillsam-
mans med mina arbetskollegor, som heter (…).
Vi befann os på vänstra sidan om räkodlingen vid Langomal 
[Langosmar], men utanför, på floden, vilket är en offentlig 
plats där vi behöver vara för att arbeta. Vi korsade floden 
nära räkodlingens pumpstation. Där står det en säkerhets-
vakt vars uppgift det är att se till att ingen kommer in. 
Vakten sköt i vår riktning. Vi föll ner på knä för att inte bli 
träffade. Strax därefter började vi arbetet med att fånga 
krabbor. 

När vakten såg att det inte var någon i båten så tog han vår 
båt och en 40 hk Yamaha-motor. När jag kom tillbaka och 
såg att båten var borta bad jag några förbipasserande män 
om hjälp.

Sedan gick jag till vid Langomals [Langosmar]landningsplats 
och såg min båt. Jag framförde mina klagomål till några per-
soner som var där, och de lät mig prata i telefon med räkod-
lingens ägare Alejandro Aguayo. Han sa att det var hans 
egendom, och om vi någonsin passerade där igen så skulle 
han skjuta oss allihop. 

Klagomål lämnat till de lokala myndigheterna

Vi  garanterar våra kunder  
högsta möjliga tillfredsställelse  
genom att producera produkter av 
högsta kvalitet med socialt ansvars
tagande och största respekt för miljön, 
och bevara vår planet för kommande 
generationer.131

Puerto Sabana Grande, juli 2011
Skaldjursfiskare

Det finns andra räkodlare som låter oss passera. 
Men Langosmar låter oss inte passera i närheten av 
pumpstationen. De skjuter mot båtarna och låter oss 
inte fiska där. De jagar bort oss och säger att området 
tillhör dem. Men jag tror inte området tillhör dem. Det 
tillhör oss som fångar krabbor och andra skaldjur.
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Ecuadors författning
Art. 247. Vattendrag är offentliga tillgångar för all-
mänhetens bruk

Ecuadors vattenlag, 2004:
Art. 3. Genom denna lag förklaras alla vattendrag 

vara nationella tillgångar för allmänhetens bruk, in-
klusive vattendrag som ansetts vara privat egendom. 
Den som tidigare nyttjat vattendragen kan fortsätta 
nyttja dem, eftersom denna lag ger dem nyttjande-
rätt.

 Art. 4. Havsbotten och de underliggande lagren i 
våra territorialvatten, floder, sjöar och dammar, 
bäckar, floddeltan och andra vattenvägar och perma-
nenta reservoarer är också nationella tillgångar för 
allmänhetens bruk.

Langosmars olagliga privatisering av allmänna vattenvägar 
går längre än så. Utredarna såg stängsel runt Langosmars 
odlingar som spärrade vägen till flera flodarmar. Lagen i 
Ecuador innebär entydigt att Langosmars privatisering av 
floden är olaglig, eftersom alla landets vattendrag är offent-
liga tillgångar för allmänhetens bruk.133 134 

Den 30 juli 2011 steg utredarna ombord på en båt tillhö-
rande en lokal hantverksfiskare, för att göra ett besök hos 
Langosmar. Företagets säkerhetsvakt, beväpnad med ett 
gevär, stoppade omedelbart båten. Han bekräftade även 
fiskarnas berättelser genom att beskriva hur han skjuter för 
att jaga bort skaldjurssamlare som kommer för nära räk-
dammarna eller bryter mot företagets regler.

Langosmars vakt berättade för utredarna att han samar-
betar med den ecuadorianska polisen, och att alla de regler 
han beskrev överensstämmer med polisens regler. 
Utredarna besökte den lokala polisstationen i Sabana 
Grande för att få detta bekräftat. Polischefen där förnekade 
dock att polisen samarbetar med Langosmars vakter, liksom 
även att man skulle ha godkänt deras skrämselmetoder.135

133 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=4077&pop=
1&page=0 
134 http://html.rincondelvago.com/constitucion-de-ecuador.html 
135 Intervju med Victor Borbon, jurist och ombud för fiskarföreningen I Puerto Sabana Grande. 
Puerto Sabana Grande, april 2011

Langosmar, miljömärkt räkodlare. 30 juli 2011
Utredaren färdas på floden med en grupp lokala fiskare

Säkerhetsvakten: Var vänliga och visa era tillstånd. 
Utredaren: Vad då för tillstånd?
Säkerhetsvakten: Ni måste ha tillstånd för att åka här, an-
nars får ni inte passera. Vill ni passera behöver ni flera olika 
dokument: fiskelicenser, bevis på att ni betalt registrerings-
avgift för båten, och papper på vem som äger båten och mo-
torn. 
Utredaren: Vad heter företaget du arbetar för? Langosmar?
Säkerhetsvakten: Ja, Langosmar. Vi producerar 100 procent 
ekologiska räkor. 
Säkerhetsvakten (till fiskaren): Det är jag som bestämmer 
här.
Säkerhetsvakten: Fiskarna visade mig bara det här intyget, 
det som utfärdas av deras lokala fiskarförening. Har de bara 
intyg från den lokala fiskarföreningen så får de inte passera.
Säkerhetsvakten: Den enda båten som har alla tillstånden 
är Veronica som tillhör Roberto Villons grupp. Ingen annan 
har alla dokument som behövs för att passera här.
Utredaren: Men är inte det här allmänhetens flod?
Säkerhetsvakten: Jovisst, men man måste ha alla de doku-
ment som behövs för att passera.
Utredaren: Men är inte det här en allmän farled?
Säkerhetsvakten: Det här är en flodarm som inte leder nå-
gon vart. Hela området tillhör Langosmars räkodlingar.
Utredaren: Så floden tillhör Langosmar?
Säkerhetsvakten: Floden är en vattenväg, men man får 
bara passera om man har de rätta tillstånden.
Utredaren: Så räkodlarna kan bestämma sina egna regler?
Säkerhetsvakten: Ja, det är säkerhetsrutinerna som gäller, 
och de varierar mellan odlingarna.

Räkodlarna har invaderat  
den här staden, Puerto  
Sabana Grande i provinsen Guayas. 
Dom har upprättat sin egen lag.134
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Jurister i Ecuador finner det obegripligt att Langosmar inte 
erkänner de licenser som utfärdats av den lokala föreningen 
för hantverksfiske. Utredarna kontaktade även Orlando 
Crespo, ansvarig för skötsel och hållbar utveckling inom 
vattenbruk vid Ecuadors ministerium för vattenbruk och 
fiske. Crespo menade att Langosmar bryter mot lagen när 
deras vakter skjuter för att jaga bort fiskare och skaldjurs-
samlare, och när man kräver att de ska ha diverse olika li-
censer för att fiska i den allmänna floden.

Efter att ha bevittnat dessa tydliga fall av lagöverträdelser 
och maktmissbruk kontaktade utredarna återigen 
Langosmar för att be om en intervju om företagets säker-
hetspolicy och procedurer. Företagets Ecuadorkontor upp-
manade en av utredarna att kontakta Maria Jose Aguayo via 
e-post, eftersom hon inte kunde nås per telefon. Två med-
delande skickades, men det kom aldrig något svar. 
Utredarna kontaktade då Andrea Vargas, chef för 
Langosmars kontor i USA, som bekräftade att det ”av säker-
hetsskäl” är företagets policy att begära ID-handlingar av 
dem som vill passera på floden. När utredarna frågade efter 
mer detaljerad information ombads de återkomma via e-
post. Vargas svarade aldrig på det meddelande som skicka-
des till henne.

Ministeriet för vattenbruk och fiske, Quito, juli 2011
Orlando Crespo, ansvarig för skötsel och hållbar utveckling 
inom vattenbruk, jordbruk och boskap

De enda som har laglig rätt att inspektera båtar och de småskaliga 
fiskarna är kustbevakningen och fiskeriverket. I särskilda fall får 
även polisen göra det. Vissa räkodlare tar sig själva den rätten, men 
det är olagligt att göra så. I det här landet har ingen rätt att skjuta. 
Privata säkerhetsvakter får inte hindra någon från att passera. Vi 
har myndigheter till sådant, särskilt marinens personal. Den här 
mannen har ingen rätt att använda sitt vapen för att döda eller 
skjuta.
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Att samla krabbor och andra skaldjur är ett hårt och föga lönsamt arbete. Men det har 
i generationer utgjort lokalbefolkningens livsuppehälle i provinsen Guayas. 
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Liksom Langosmar gör även Omarsa anspråk på att vara en 
räkproducent som tar socialt ansvar, och kommunicerar 
detta gentemot potentiella kunder. Till skillnad från 
Langosmar öppnade Omarsa sina dörrar och lät utredarna 
besöka företagets ekologiskt certifierade odling Langua-
Chongon i kommunen Chongon. Åtta vakttorn omger 
Omarsas ekologiska odling. Företagets vakter är beväpnade, 
och en vakt beväpnade med ett gevär följde utredarna när 
de visades runt på räkodlingen.

Trots det försäkrade företagets biolog, Lenin Vera, att det 
är företagets policy att hålla vattenvägarna öppna så att lo-
kalbefolkningen kan fiska i de vatten som omger odlingen, 
och även passera genom odlingarna för att komma fram till 
de ställen där de fiskar. Samtidigt framhöll Vera att företa-
get ständigt riskerar att utsättas för stölder, varför det är 
obligatoriskt för fiskarna att ha tillstånd som utfärdats av 
företaget, och att låta sina väskor bli undersökta. Att Omarsa 
skulle tillåta fri, om än övervakad, passage för dem som har 
tillstånd stämmer dock inte med den verklighet lokalbe-
folkningen beskrev när utredarna besökte Chongon och 
Chongonizito, de samhällen som ligger närmast odlingen 
Langua-Chongon. 

Fiskare i Chongon berättade att de tvingats överge sitt hant-
verksfiske för cirka fem år sedan, eftersom Omarsas säker-
hetsvakter inte lät dem passera nedför floden. Liknande 
berättelser om att Omarsa olagligen hindrar fiskarnas från 
att passera kunde dokumenteras i det intilliggande samhäl-
let Chongonizito. Därefter kontaktades Omarsas huvud-
kontor med frågor om deras relationer med dessa två sam-
hällen. Svaren bekräftar att företaget på grund av stöldrisken 
använder privata säkerhetsvakter för att kontrollera tillträ-
det till floden.

 Utredarna bad även Omarsa att direkt kommentera på-
ståenden från de före detta fiskarna i Chongon och 
Congonizito om att många av de före detta fiskarna som nu 
tvingas arbeta med annat aldrig har fått några tillstånd från 
Omarsa, eller att tillstånden har dragits tillbaka. Omarsa 
ombads vidare att beskriva vilken dokumentation de kräver 
av fiskarna, och hur många fiskare som för närvarande har 

Omarsas räkodlingar,  
Chongon och Chongonzito

Guayaquíl, juli 2011
Lider Gongora, generalsekreterare för C-Condem 

Det går att odla ekologisk lök eller tomater I Ecuador. Men det är 
annorlunda med sådant som produceras i mangroven. Bara en 
procent av världens skogar är mangrove. Det är ett viktigt ekosys-
tem för planeten. Dessutom producerar mangroven stora mängder 
resurser som gör det möjligt för lokalsamhällena att bibehålla sin 
livsmedelssuveränitet; de kan välja vad de ska äta idag och i mor-
gon. Mangroven gör också att människor har råd men hälsovård 
och utbildning, och har rent vatten för bad och lek. Men mangro-
veekosystemen har förändrats, förorenats och avskogats. Därför 
är det omöjligt att märka de räkor som produceras här som ekolo-
giska.

Lokalbefolkningen säger 
att de på grund av Omarsa 
beväpnade vakter inte 
längre har tillgång till 
inkomster från 
mangroven.

Ec
os

to
rm

Ka
js

a 
G

ar
pe



56 57

”
56 57

tillgång till sådan dokumentation. Bolaget svarade aldrig 
på dessa frågor.

Trots certifierare som Naturland har strikta regler för 
socialt ansvar säger fiskesamhällena i Chongon, 
Chongonizito och Puerto Sabana Grande att de som kon-
trollerar att regler efterföljs i den ekologiska produktionen 
aldrig har besökt dem för att fråga om deras situation och 
relationer med de certifierade odlarna. Detta tyder på att 
varken Naturland eller andra aktörer som certifierar 
Omarsas eller Langosmars ekologiska produktion genom-
för några ordentliga studier av de sociala konsekvenser som 
räkodlingarna har för de intilliggande lokalsamhällena. Det 
är skandalöst att det – som de vittnesmål och annan doku-
mentation som redovisats ovan tydligt visar – inte görs till-
räckliga ansträngningar för att säkerställa att regler för 
socialt ansvar och mänskliga rättigeter efterlevs. 

Det stora flertalet av de räkodlingar som certifierats av 
Naturland och andra europeiska organisationer ligger i pro-
vinsen Guayas i Ecuador. Inkomsten för uppskattningevis 
70 procent av befolkningen i provinsen är direkt knuten till 
nyttjandet av mangroveekosystemen.136 Indikatorerna för 
fattigdom är alarmerande höga, vilket borde bekymra räk-
odlarna eftersom de ofta konkurrerar med lokalbefolkning-
en om naturresurser. Naturlandmärkta räkor åtnjuter ofta 
ett högre pris i Europas livsmedelsbutiker, men i Guayas 
saknar cirka 80 procent av befolkningen resurser för att ens 
tillgodose sina mest grundläggande behov.137 

136 http://www.galeon.com/salvemosalmanglar/docs/archivos/data.htm#pobla 
137 http://www.ccondem.org.ec/cms.php?c=266 

Chongon, juli 2011
Anonym före detta skaldjurssamlare

I den här floden brukade vi fiska, men de [Omarsa] 
låter som oss inte göra det längre. Ägarna till 
räkodlingarna låter oss inte passera. Vi får varken 
fiska eller fånga skaldjur. Inget sådant är tillåtet. Det 
är fyrafem år sedan de började hindra oss från att 
komma dit.

Floden borde vara fri och tillgänglig för alla. Men nu 
har de [Omarsa] privatiserat den och de låter oss inte 
göra våra jobb.

Jag kan inte längre vara fiskare. Vi var omkring 30 
familjer som levde på fisket. Vi vill att de [Omarsa]
låter oss åka nerför floden för att fiska, för det är vad 
vi brukade göra. Nu måste vi jobba med annat för vi 
får inte åka nedför floden.

Chongonzito, juli 2011
Anonym före detta fiskare

Vi var ett hundratal fiskare här förut, men nu finns 
bara två kvar eftersom vi inte kan fara mer än 1,5 
kilometer nedför floden. Vi fiskade och fångade 
krabbor. Problemet nu är att vi har förlorat rätten att 
passera, för de [Omarsa] hindrar oss. Först gick vi till 
dem och bad om tillstånd, och det fick vi. Vi hade 
tillstånden i ungefär ett år, men sen dess har de nekat 
oss tillträde. De tog ifrån oss allt vi hade. Omarsa 
tvingade oss att måla alla våra båtar i samma färg, 
och med synliga nummer. Men till sist vägrade de 
låta oss passera. De har vakter som skjuter om någon 
kommer för nära.  

Nuförtiden arbetar jag på bondgårdar eller tillverkar 
träkol. Livet var förstås enklare när jag kunde fiska. Vi 
arbetade bara vid rätt tidvatten, inget mer. Och vi 
hade förstås mera pengar.

Omarsa, producent av miljömärkta räkor, juli 2011
Mercedez Plaza, affärschef

För närvarande drabbas räksektorn av ett stort antal 
rån. Tyvärr ingår Omarsa i den statistiken, vi har ut
satts för rån och attacker, några av våra anställda har 
till och med blivit mördade av pirater utklädda till fis
kare som bett om att få färdas på floden.

För att skydda våra anställda har Omarsa sett sig 
tvunget att anlita privata säkerhetsvakter som över
vakar våra anläggningar och kontrollerar vem som får 
använda floden. Vi ber helt enkelt fiskarna att visa 
dina identitetshandlingar så att vi kan undvika ytterli
gare onödiga dödsfall.

De som kontrollerar att  
regler efterföljs i den ekologiska 
produktionen aldrig har besökt  
oss för att fråga om vår situation och 
relationer med de certifierade odlarna.
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Det är även viktigt att framhålla att räkodlingar i Ecuador 
inte måste hålla sig med beväpnade vakter, utan att de istäl-
let kan ha fredliga relationer med lokalbefolkningen. 
Biocentinela är ett sådant exempel. 2007 fann C-Condem, 
en organisation i Ecuador som arbetar för att skydda mang-
roven, att Biocentinelas beväpnade vakter hindrade fiskare

i Rio Hondo från att färdas fritt på floden.138 2011 berättar 
lokalbefolkningen att deras rätt att använda floden respek-
teras. Biocentinelas biolog försäkrar att vakterna inte läng-
re är beväpnade, och det hedrar företaget att de idag anser 
att användningen av vapen är olaglig.

138  http://www.scribd.com/doc/12870136/19836933Certificando-V 

Biocentinelas räkodling, Rio Hondo

Ec
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Slutsatser

Denna rapport visar att räkindustrin, som omsätter miljar-
der, har byggts på förstörda ekosystem och kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Och problemen består ännu.

Granskningen omfattar endast räkindustrin i 
Bangladesh och Ecuador, men runt omkring i världen har 
värdefull mangrove huggits ned och jordbruksmark för-
störts, vilket har lett till minskad försörjning för miljontals 
människor i kustsamhällena. Sällan har en enskild industri 
varit ansvarig för så mycket förödelse i några av jordens 
rikaste ekosystem. Räkodlingen är verkligen en ekologisk 
och social katastrof.

Efter kritik från forskare och lokalbefolkningarnas nät-
verk har delar av industrin aktivt försökt uppmuntra räk-
odlare runt om i världen att förbättra sina arbetsmetoder, i 
tron att det ska lösa de problemen som omger räkorna. Det 
finns ett antal märkningar på marknaden som sägs göra det 
möjligt för medvetna konsumenter att välja räkor som od-
lats på ett ansvarsfullt sätt. Men som denna rapport har visat 
så kan de etablerade certifieringsorganisationerna idag inte 
effektivt övervaka produktionen och förhindra de problem 
som präglar den tropiska räkindustrin.

Det är lätt att skylla de problem som beskrivs i denna 
rapport på korrumperade tjänstemän och svag myndighets-
tillsyn i länder som Bangladesh och Ecuador. I realiteten 
drivs dock den tropiska räkindustrin, med alla dess pro-
blem, av konsumenternas efterfrågan och av utbudet på 
restauranger, i butiker och annorstädes; även av dem som 
främjar och säljer certifierade räkor.

Konsumenter som fortsätter att köpa tropiska räkor 
göder räkindustrin, och hjälper oavsiktligt till att finan-
siera och uppmuntra en ohållbar produktion som förstör 
ekosystem och undergräver försörjningsmöjligheterna för 
sårbara kustbefolkningar runt om i värden.

På samma sätt stimulerar alla som handlar med räkorna, 
även om de kommer från certifierade odlingar, en fortsatt 
förödelse, samtidigt som de för konsumenterna bakom lju-
set och bryter mot de olika riktlinjer för ansvarstagande 
som de har antagit.

För den som inte vill bidra till att mer mangrove skövlas 
och att människor i produktionsländer förlorar sina försörj-
ningsmöjligheter är svaret enkelt: Sluta köpa, sluta mark-
nadsföra, sluta sälja och sluta äta tropiska räkor!139

139 Noor Jahan Begum, Polder 20, Bangladesh. April 2011

Vår uppriktiga uppmaning till alla är: ät inte räkor! Bara det kan rädda våra liv.  
Om de här odlingarna stängs så kan vi leva våra liv i fred.139
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Certifieringar/
Certifierade företag 

 i Ecuador 

Standarder för skydd av mangrove Amputation av ögonskaft Sociala standarder

Principer Verklighet Principer Verklighet Principer Verklighet

Naturland, Tyskland,  
ekologisk140 
Säljs i Sverige, Tyskland 
och Holland.

Certifierade företag:
Biocentinela, Omarsa, 
Expalsa, Langosmar

OCH

Bio Suisse , Schweiz,  
ekologisk141

Säljs i Schweiz. Tillämpar 
Naturlands standarder.  

Certifierade företag:
Biocentinela, Langosmar
Expalsa

Odlare måste ha 
laglig nyttjande-
rätt till marken.

Biocentinela, Expalsa och 
Omarsa certifierades medan de 
olagligen ockuperade 
mangrove områden.

Förbjudet för arter 
som kan föröka sig 
utan att manipule-
ras.

Biocentinela för-
blindar fortfarande 
75 procent av avels-
honorna och 
Omarsa 70 procent, 
inte för att det an-
nars är omöjligt att 
få dem att föröka 
sig, utan för att 
maximera produkti-
viteten och sälja 
naupliuslarver till 
konventionella od-
lingar till konkur-
renskraftiga priser.

Odlare måste tillåta 
fri passage på vat-
tenvägar.

Omarsa: 
lokalbefolkningen säger 
att de under många år 
hindrats från att färdas 
fritt på floden
Langosmar: Endast en 
grupp av lokala fiskare 
tillåts färdas fritt . Många 
andra jagas bort. Licenser 
utfärdade av den lokala 
fiskarföreningen godtas 
inte. Stängsel blockerar 
tillträde till vattenvägar i 
odlingarnas närhet.

Skövlade man-
grove områden 
får inte överskrida  
50 procent av  
odlingens totala 
yta.

Biocentinelas produktion  ligger 
till 100 procent i förstörda 
mangroveekosystem. Företaget 
uppger till att Naturland inte be-
traktar saltängar och buskmar-
ker dom mangroveområden. 
Experter säger att detta är en 
felaktig uppfattning som får 
negativa effekter för mangrove-
ekosystemen.

Inga kränkningar av 
mänskliga rättighe-
ter eller produktion 
under gravt orättvi-
sa förhållanden.

Langosmar: 
lokalbefolkningen säger 
att områden som de 
hindras tillträde till är 
fiktiga områden för att 
samla skaldjur.

Omarsa: 
lokalbefolkningen säger 
att de tvingats ge upp sitt 
hantverksfiske sedan 
flera år tillbaka, och 
därmed fått minskade 
inkomster.

Odlingar måste 
återbeskoga för-
störda områden 
inom fem år efter 
certifieringen. 

Omarsa har efter fyra år endast 
återbeskogat 5-6 procent.

Principer Verklighet Principer Verklighet Principer Verklighet

EuroLeaf, Europeiska 
Unionen, ekologisk142 

Certifierade företag:
Expalsa, Langosmar 
Omarsa

OCH

Ecocert 143 144 145, Frankrike,  
ekologisk
Säljs i Frankrike. Tillämpar 
EU:s standarder

Certifierade företag:
Biocentinela, Omarsa, 
Expalsa, Langosmar

Inga krav på åter-
beskogning.

Svag återbeskogning hos 
Omarsa.

Förbjudet . Biocentinela för-
blindar fortfarande 
75 procent av avels-
honorna och 
Omarsa 70 procent..

Inga tydliga riktlinjer 
för mänskliga rättig-
heter och socialt an-
svar.

Tillåter att odlare 
blockerar fri passage på 
floder, i ett land där 
vattenvägarna är av 
största betydelse för 
kustbefolkningens 
försörjning (Omarsa och 
Langosmar)

Inga klara om-
nämnanden om 
markrättigheter 
eller respekt för 
nationella miljö-
lagar.

Tillåter att företag som illegalt 
ockuperar mangrove blir certi-
fierade (Biocentinela, Expalsa 
och Omarsa).

Tabell 1 Ekologiska märkningar. Ett urval av kriterier och deras efterlevnad hos räkodlare i Ecuador.

Appendix

140 http://www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Richtlinien_englisch/Naturland-Standards_Aquaculture.pdf 
141 http://www.bio-suisse.ch/media/en/pdf2011/a_eng_information_note_summary_of_bio_suisse_standards_2011.pdf 
142 Kommissionens förordning (EG) nr 834/2007, Kommissionens förordning (EG) nr  710/2009 
143 http://www.omarsa.com.ec/
144 Guidelines for organic aquaculture n°17:  Organic animal aquaculture according to EU Regulations  (EC) n°834/2007 and (EC) n°889/2008 
145 Guidelines aquaculture n° 18:  Setting up a Sustainable Management Plan for organic aquaculture operations European Regulations (EC) n°834/2007 and (EC) n°889/2008 
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Certifieringar/
Certifierade företag 

 i Ecuador 

Standarder för skydd av mangrove Amputation av ögonskaft Sociala standarder

Principer Verklighet Principer Verklighet Principer Verklighet

UK Soil Association146 
Säljs i Storbritannien

Certifierade företag: 
Expalsa (endast bered-
ning) , Biocentinela (od-
ling)

Räkodlingar där 
det tidigare växte 
mangroveskog el-
ler annan naturlig 
vegetation får 
konverteras till 
ekologiska om ve-
getationen inte 
täckte mer än 50 
procent av ytan 
innan odlingarna 
anlades.

Biocentinelas produktion  ligger 
till 100 procent i förstörda 
mangroveekosystem. 
Standarden verkar inte räkna 
saltängar och buskmarker som 
”naturlig vegetation”.
Experter säger att detta är en 
felaktig uppfattning som får ne-
gativa effekter för mangrovee-
kosystemen.

Förbjudet . Biocentinela förblindar 
fortfarande 75 procent 
av avelshonorna för att 
maximera produktivi-
teten och sälja naupli-
uslarver till konventio-
nella odlingar till 
konkurrenskraftiga 
priser.

Respektera FN:s 
konventioner  om 
mänskliga rättighe-
ter. 
Verksamheten ska 
gynna lokalbefolk-
ningen till exempel 
genom att låta män-
niskor få del av bi-
fångster från dam-
mar och kanaler.

Biocentinela har för när-
varande goda relationer 
med lokalbefolkningen 
och använder inte längre 
beväpnade säkerhetsvak-
ter. Lokalbefolkningen 
uppger att man har till-
träde till de kanaler och 
vattenvägar som omger 
Biocentinela..

Program för åter-
beskogning och 
återställning av 
habitat skall vara 
genomförda inom 
tre år efter att 
konvertering till 
ekologisk odling 
inletts..

Experter tor inte att de program 
för återbeskogning som 
Biocentinela genomför effektivt 
kommer att återställa mangro-
veekosystemen.  Företaget med-
ger att återbeskogningen styrs 
av produktivitetshänsyn.

Odlingarna skall ak-
tivt delta i, och bidra 
till, soclal och kultu-
rell verksamhet i lo-
kalsamhället och i 
samhället i stort. 

Biocentinela planerar att 
tillhandahålla an allmän-
läkare som kan erbjuda 
hälsovård till lokalbefolk-
ningen.

Företagen måste 
främja allmänhetens 
tillträde till odlingar-
na.

Biocentinela var villiga 
att ta emot utredarna. 
Det tyder på att denna 
regel spelar en positiv roll 
genom att gynna insyn.

Odlingarna måste 
kunna belägga 
ägande och bruk-
ningsrätt för mark 
innan konverte-
ring till organisk 
odling inleds.

Biocentinela certifierades med-
an företaget ännu olagligen ock-
uperade mangroveområden.

Principer Verklighet Principer Verklighet Principer Verklighet

Global GAP147 148 149 150       
Certifierade företag:
Omarsa och Expalsa
r

Odlingar som an-
lagts i mangrove 
mellan maj 1999 
och april 2008 
måste kunna visa 
att de håller på att 
avvecklas och 
områdena åter-
ställs, samt att de 
omkrinboende 
kompenseras där 
så är nödvändigt.

Omarsas dammar byggdes cirka 
1987. Det innebär att Omarsa 
enligt Global GAP:s standarder 
inte är skyldiga att återställa den 
förrstörda mangroven eller kom-
pensera lokalbefolkningen.

Djurskydd är ”vik-
tigt”. Amputation 
av ögonskaft om-
nämns inte. 

Omarsas kläcknings-
anläggning förblindar 
fortfarande 70 procent 
av avelshonorna för att 
maximera produktivi-
teten och undvika ny-
inversteringar i infra-
struktur.

Odlingar skall byggas 
och skötas på sätt 
som tar hänsyn till 
annan mark-an-
vändning, och till de 
människor och andra 
arter som nyttjar 
samma ekosystem.

Omarsa: lokalbefolkning-
en säger att de under 
många år hindrats från 
att färdas fritt på floden, 
och att de tvingats ge 
upp det hantverksfiske 
som tidigare var viktigt 
för deras försörjning.

Odlingar ska be-
drivas i enlighet 
med gällande mil-
jölagstiftning. 
Lagstiftning gör 
före Global GAP:s 
standarder i de 
fall lagaens krav 
är strängare.

Omarsa behöver fortfarande få 
myndigheternas tillstånd för att 
verka i mangroveområdena. 
Företaget måste återbeskoga 30 
procent av de områden där 
mangrove har röjts. Den pågå-
ende återbeskogningen är otill-
räckliga för att tillfredställa det-
ta lagkrav.

Odlingar ska be-
drivas i enlighet 
med gällande lag-
stiftning om 
markägande och 
nyttjande.

Omarsa ochExpalsa certifierades 
medan de fortfarande olagligen 
ockuperade mangroveområden.

146 Soil Association, Organic Aquaculture Standards, juni 2011 http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=pM14JxQtcs4%3d&tabid=353 
147 Global GAP, Aquaculture Standards, Intro and Specific Rules, March 2011 http://www.globalgap.org/cms/upload/The_Standard/IFA/Version_4_2011/Final_V4/Documents_clean/110411_gg_ifa_intro_eng_fi-
nal_v4_and_specific_rules.pd 
148 Global GAP, Aquaculture Standards, Part I – General Rules, March 2011 http://www.globalgap.org/cms/upload/The_Standard/IFA/Version_4_2011/Final_V4/Documents_clean/110330_GG_GR_PART_I_IFA_
ENG_Final_V4.pdf 
149 Global GAP, Aquaculture Standards, PART II - Rules for Option 2 and Option 1 Multi-Sites with QMS, March 2011 http://www.globalgap.org/cms/upload/The_Standard/IFA/Version_4_2011/Final_V4/Docu-
ments_clean/110301_gg_gr_part_ii_ifa_eng_final_v4.pdf 
150 Global GAP, Aquaculture Standards, PART III -Certification Body and Accreditation Rules, March 2011 http://www.globalgap.org/cms/upload/The_Standard/IFA/Version_4_2011/Final_V4/Documents_
clean/110314_GG_GR_PART_III_IFA_ENG_Final_V4.pdf
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Certifieringar/
Certifierade företag 

 i Ecuador 

Standarder för skydd av mangrove Amputation av ögonskaft Sociala standarder

Principer Verklighet Principer Verklighet Principer Verklighet

Quality Certification 
Systems (QCS) , 
Amerikansk
Ekologiskt
Såld I USA 
Certiefierade företag i 
Ecuacor Företags som 
certifieras: 
Expalsa, Langosmar och 
Omarsa

Placeringen av 
ekologiska vat-
tenbruksfacilite-
ter ska ta hänsyn 
till bibevarande av 
de akvatiska eko-
systemen.

De flesta av Omarsa’s dammar är 
placerade I områden där man-
grove har skövlats. Expalsa och 
Langosmar använder också f d 
mangroveekosystem för sin pro-
duktion.

Manipulation av 
ögonen nämns 
inte I reglerna.

Omarsas ekologiska 
kläckeri gör 70% av 
alla honor blinda för 
att maximera pro-
duktionen.

Inga klara besked om 
mänskliga rättig-
heter eller socialt  
ansvarstagande. 

Tillåter odlingar att  
blockera flodvägen ge-
nom mangroven, detta i 
områden som är viktiga 
för dem som traditionellt 
nyttjar mangroven för 
sitt livsuppelhälle  
(Omarsa och Langosmar).

Inga mål för åter-
beskogning.

Tillåter fortsatt skövling av 
mangroven. 
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