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Salt, bittersalt är havet,  

och klart och kallt.

På djupet multnar mycket,  

men havet renar allt.

Vilt, rovdjursvilt är  

bränningens glittrande språng,

men ingen människas tankar  

är höga som havets sång.

Starkt, evigt och starkt  

är vågornas väldiga tåg,

och stark av det eviga havet  

var mjuk förgänglig våg.

Så ge ditt liv åt havet.  

Det kräver blod av sin man,

men sist, djupt i det djupa,  

får ingen en vila som han.

❞

havet av karin BOye ur diktsamlingen härdarna.

Kommer jag att  
hamna på tallriken?
foto: tomas LuNdäLv och Lisbeth JoNssoN (röd sJögurka)

fo
t

o
: 

g
er

t
 o

Ls
so

N
/s

h
u

t
t

er
st

o
c

k

8 14



3havsutsikt   2  2018

d
et krävs hårdare fiskekontrol-
ler och modigare politiker. 
Och vi måste börja förvalta 
varje enskilt fiskbestånd som 

en del av ekosystemet. Det säger Ing-
er Näslund, havsexpert vid Världsnatur-
fonden.

När WWF:s fiskguide lanserades 2002 
slog den ner som en bomb i våra mat
butikers kyldiskar. Rött ljus för Östersjö-
torsken  sluta köp. Grönt ljus för sill – 
middagen är serverad! 

”Den första guiden fick ett enormt 
kraftigt genomslag i samhället. Inom åtta 

månader hade handeln halverat sin för-
säljning av Östersjötorsk som låg på rött 
ljus. De stora livsmedelskedjorna vil-
le inte handla med något som inte var 
miljö mässigt bra”, berättar Inger Näs-
lund.

Varje år kommer en ny uppdaterad 
upplaga som ger råd om vilka fisk och 
skaldjursarter som är bra att konsume-
ra ur miljösynpunkt. Och 16 år efter lan-
seringen är Fiskguiden fortfarande ett 
starkt verktyg för att slå vakt om fisk 
bestånden och ekosystemen. 

politiker, mod och 
äkta fiskförvaltning 

För 16 år sedan var hon med och tog fram Världsnaturfonden 
WWF:s första Fiskguide, en milstolpe i kampen för att skydda 
våra fiskbestånd. Men det räcker inte för att rädda fiskbestån-
den, säger Inger Näslund, havsexpert på WWF. 

fiskguideN  
– eN saMMaNvägd bedöMNiNg 
Rött ljus i Fiskguiden innebär att man 
som konsument avråds från att köpa 
fisken. Bedömningarna bygger på en 
rad olika kriterier, och tar hänsyn till 
hur havsmiljön påverkas av uttag av 
en viss fiskart. Det handlar exempelvis 
om hur beståndet ser ut, hur fisket 
bedrivs, hur mycket bifångster man får 
och hur övriga delar av ekosystemet 
påverkas. WWF gör inte egna under-
sökningar av fisken, utan grundar 
sina bedömningar på vetenskapliga 
studier och den information som finns 
att tillgå inom förvaltningen kring hur 
planerna för fisket ser ut. 
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Nyttig kritik
Många av de bedömningar som presen-
terats i Fiskguiden genom åren har ifrå-
gasatts och kritiserats. Det ser inte Ing-
er som något negativt, utan som ett bra 
sätt att ständigt förbättra systemet för 
bedömningarna. Ett intressant exempel 
var när fiskarten hoki från Nya Zeeland 
miljömärktes med Marine Stewardship 
Council och rekommenderades i Fisk-
guiden 2003. Importen till Sverige hade 
kommit igång i samband med att Öst-
ersjötorsken hade fått rött ljus av WWF. 
Hur kunde WWF rekommendera att vi 
skulle köpa hoki, med de långa transpor-
ter som det innebar? Det kunde väl ald-
rig vara miljö vänligt?

”Det är viktigt att denna typ av frågor 
ställs. Vi lät göra en analys av hela kedjan, 
och resultatet var tydligt. Den största mil-
jöeffekten har själva trålningen, oavsett 

var den utförts. Transporten från Nya Zee-
land visade sig släppa ut mindre växthus-
gaser per kilo fisk än vad en enskild kon-
sument släpper ut om man tar bilen till af-
fären för att köpa sin fisk. Slutsatsen blev 
att det är bättre att köpa fisk som är håll-
bart fiskad än fisk från ett bestånd i kris.”

dialog med handeln
Idag är Fiskguiden etablerad, och an-
vänds inte bara som en konsumentguide 
för allmänheten, utan även i kommuni-
kationen med politiker, företag, importö-
rer, exportörer, inköpare och säljare. Den 
uppståndelse som uppstår varje år vid 
lanseringen handlar mest om de fiskarter 
som gått från grönt eller gult till rött ljus. 

”Numera ställer handeln mycket rele-
vanta frågor till oss kring de olika fiskar-
terna, och vi för en givande dialog med 
dem. De flesta större livsmedelskedjor 
med hållbarhetstänk sneglar på Fiskgui-
den inför sina inköp” säger Inger.

gösfisket miljömärks
Redan i första guiden fanns informa-
tion om miljöcertifiering av fisk. Då fanns 
bara MSCmärkning, och det fanns inga 

MSCprodukter på den svenska mark-
naden. När hoki fick sin MSCmärkning 
2003 blev den först ut på den svenska 
marknaden. Den första miljömärkning-
en av svensk fisk, och också den första 
miljömärkningen av sötvattenfisk i värl-
den, skedde sommaren 2006 då gösfisket 
i Hjälmaren blev MSCmärkt.

”Gösfiskarna i Hjälmaren hade job-
bat hårt för denna certifiering under två 
år, och varit både modiga och framåtsträ-
vande. De såg ett marknadsvärde i cer-
tifieringen, och hade vidtagit många bra 
åtgärder. Vi gav dem vårt stöd och hjälp-
te till under hela processen. Det var en 
stor dag när de tjugofem gösfiskarena 
fick sin certifiering. De har dessutom hål-
lit fast vid sitt sätt att arbeta, och är fort-
farande certifierade idag. Det känns fan-
tastiskt roligt.”

förvalta fisk eller fiske?
Men även om mycket har utvecklats po-
sitivt finns det en hel del kvar att göra 
för världens fiskbestånd. Enligt Inger är 
ett av de största problemen att man inte 
beaktar hela ekosystemet, utan förval-
tar varje fiskbestånd var för sig. Det är 

Den största miljöeffekten 
har själva trålningen,  
oavsett var den utförts.

Msc-MärkNiNg  
av fisk ocH skaldjur
Marine Stewardship Council, MSC, är en 
internationell organisation som arbetar 
med miljömärkning av vildfångad fisk 
och skaldjur. För att en vara ska bli MSC-
märkt ska fisket ha klarat miljöstandard, 
och leverantörskedjan ha klarat en spår-
barhetsstandard. Detta kontrolleras av 
oberoende experter. MSC-märkningen 
visar att fisken kommer från livskraftiga 
bestånd och har fångats med minimal 
inverkan på havsmiljön. I certifieringen 
ingår bland annat bedömningar av 
fiskbeståndets tillstånd, fiskets inver-
kan på den marina miljön och fiskets 
förvaltning.

Gösfisket i Hjälmaren blev miljöcertifierat 
år 2006, och blev då världens första miljö-
märkta sötvattenfiske. Detta fiske har behål-
lit sin miljömärkning sedan dess.
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nu många år sedan FAO, FN:s livsmed-
els och jordbruksorganisation, uppma-
nade länderna att respektera ekosystem
ansatsen och försiktighetsprincipen när 
det gäller vildfångad fisk. Principen 
anammades av de flesta länder, men i 
praktiken uteblev effekterna nästan helt. 

”Historiskt sett har man förvaltat  
fisket, inte fisken. När man grundar sina 
beslut om uttag på beståndsuppskatt-
ningar för enskilda fiskarter så har man 
inte räknat in fisk som en del av ekosys-
temet, och vilken påverkan fisken har på 
övriga ekosystemet när bestånden mins-
kar eller ökar. Att ha en ekosystemsyn 
inom fiskförvaltningen skulle i förläng-
ningen gynna näringen, men först efter 
att fiskbestånden fått en chans att åter-
hämta sig” säger Inger, som arbetat hårt 
för att få in ekosystemtänket i fiskförvalt-
ningen.

viktig fiskekontroll
Ett annat viktigt område när det gäller 
att värna om fiskbestånden är kontrol-
len av fisket. Det illegala, orapportera-
de och oreglerade fisket i Europas vat-
ten och i världshaven underminerar för-

utsättningarna för dem som fiskar på ett 
lagligt sätt. För att komma till rätta med 
problemet efterlyser Inger bättre gemen-
samma kontroller av fisket till havs, där 
länder samarbetar med att övervaka att 
reglerna följs.

”Den illegala verksamheten är svår att 
komma åt, men har man ingen uppfölj-
ning av regelverken, ja då kan man lika 
gärna låta bli att ha dessa regelverk. Det 
handlar om att ha mod att fatta politiska 
beslut kring kontrollsystem, och att också 
avsätta ordentligt med resurser för detta.”

Inger anser att de satellitövervak-
ningssystem som redan finns skulle kun-
na nyttjas bättre av de enskilda länder-
na, och dessutom borde EU lägga mer re-
surser på förvaltning och kontroll för att 
stödja de utvecklingsländer där man kö-
per fiskerättigheter.

”EU:s fiskeflottor fiskar både i Väst 
och Östafrika. Staterna i dessa områden 
har inga egna större fiskeflottor utan fis-
kar med mindre båtar nära kusten. Här 
finns det mycket kvar att förbättra när 
det gäller kontrollen av det storskaliga 
fisket som EUländerna bedriver.”

vår fisk och vår framtid
Det tassas fortfarande runt miljöfrågor-
na, tycker Inger. Så fort besluten inne-
bär en inskränkning i våra möjligheter 
att tjäna pengar, åka till vissa platser el-
ler exploatera områden skuffas miljöfrå-
gorna åt sidan. Därför jobbar Inger och 
hennes kollegor oförtrutet vidare för att 
ge dessa frågor uppmärksamhet, och för 
att hjälpa till att ge politikerna det mod 
som krävs för att ta de obekväma beslu-
ten. Och konsumentinformation kommer 
även i framtiden att vara en viktig del i 
arbetet för att skydda fiskbestånden. 

”Alla måste kanske inte känna till ex-
akt hur fisken man köper har fångats, 
men man bör förstå att det är viktigt att 
välja en produkt som är hållbar. I slutän-
dan handlar det ju om vår fisk, våra hav 
och vår framtid.” Z

text:

Kristina Viklund, redaktionen
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noterat

östersjöNs arter i Ny app
Nu finns den digitala fälthandboken ”Livet i havet” som gratis app för din telefon eller 
läsplatta. Här presenteras över 250 Östersjöarter med utbredningskarta och bilder. Du 
kan se i vilken miljö arten trivs och läsa om tångbevuxna klippstränder eller syrefria dju-
pa mjukbottnar. Här finns faktasidor om Östersjön och möjlig het att favoritmarkera arter. 
Appen fungerar även utan internetanslutning och kan exempelvis användas på sjön. ■

torskarNa i östersjöNs östra population är små och magra. Under sommaren 
har SLU Aqua genomfört ett försök i södra Östersjön tillsammans med lokala fiskare. 
Man har tagit tillvara på exemplar som fiskats från det östra beståndet, men som varit 
för små och magra för att säljas. Istället för att släppa tillbaka fiskarna så har man 
utfodrat dem i fångenskap under kontrollerade former. Resultatet blev att de utfod-
rade torskarna lade på sig i snitt 200 gram, motsvarande en viktökning på 35 procent. 
Enligt organisationen FishSec kan detta ge stöd för ett tidigare förslag från den veten-
skapliga organisationen ICES om att flytta fisket av skarpsill längre norrut, så det blir 
mer föda för torsken där torskpopulationen är som störst. ■

varNiNg för flygaNde bläckfisk!
Exotiska flygbläckfiskar har dykt upp längs den svenska västkusten i höst. Den ovanliga 

gästen kan flyga uppemot 20 meter. Flygbläckfisken kan bli upp till en meter lång och har 
ytterligare en halv meter långa fångstarmar. Flygturerna är möjliga tack vare jetdrift och 

ger ett effektivt skydd mot rovdjur. Flygbläckfisken finns i Nordostatlanten, men är ovanlig 
i svenska vatten. De två observationerna som nyligen gjorts på västkusten kan bero på den 
varma sommaren. ■

I Sverige finns idag 64 000 övergivna el-
ler sjöodugliga fritidsbåtar. Bara en bråkdel 
av dessa skrotas och återvinns. Havs- och 
vattenmyndigheten har därför avsatt två 
miljoner kronor för skrotning. Idag finns 
cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige. 100 000 
av dessa är 40 år eller äldre. I dag finns inget 
system för producentansvar för fritidsbåtar 
utan ansvaret för skrotning ligger hos den 
senaste ägaren. ■
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 noterat

var tredje såld 
toNfiskburk  
är MiljöMärkt 
Fisket efter tonfisk förknippas ofta med 
överfiske, höga bifångster och illegalt 
fiske. Därför har många avstått från att 
köpa den. Tack vare hållbarhetsmärk-
ningen Marine Stewardship Council, 
MSC, har konsumenterna kunnat på-
verka tonfiskfisket i en hållbar rikt-
ning. Numera är var tredje såld ton-
fiskburk miljömärkt med MSC. ■

miljögifter hotar 
späckhuggare
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sNabb MiNskNiNg av vilda djur
Mängden vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år. Om utvecklingen fort-
sätter i samma takt riskerar två tredjedelar av världens bestånd av reptiler, fiskar, fåglar, 
kräldjur och däggdjur att vara borta redan år 2020. Än så länge är det antalet individer 
som minskar, men snart handlar det om arter som försvinner helt. Det skriver WWF i sin 
nya rapport Living Planet Report 2018 som årligen granskar tillståndet på planeten. ■

jättelikt  
spökgarn  
bärgat från 
vraket thetis
Tidigare i år avslutades saneringen av 
vraket Thetis utanför Kungshamn på 
Västkusten, då man tömde dess tankar 
på dieselolja. Nu har Havs- och vatten-
myndigheten bärgat ett spökgarn från 
samma fartyg, en snörpvad med lika stor 
yta som nio fotbollsplaner. ■

Living Planet
Report
2018: Aiming higher

NI T

2018

REPORT

Det gamla miljögiftet PCB, som nästan utrotade sälarna i Östersjön, hotar nu en annan 
karismatisk art. Världshaven är så förorenade att hälften av världens grupper av späckhug-
gare troligen är borta inom 50-100 år. PCB förbjöds i nästan hela världen för över 30 år 
sedan. Späckhuggarnas öde illustrerar på ett nästan övertydligt sätt hur svårnedbrytbar 
denna typ av kemikalie är. Det är särskilt späckhuggare som specialiserat sig på andra 
däggdjur, som säl och sjölejon, som är illa ute. De får i sig extremt stora mängder miljö-
gift genom maten. De grupper som föredrar att äta fisk har något bättre förutsättningar.

Länsstyrelsen i Skåne och Kustbevakningen släppte ut 40 000 
liter popcorn i Östersjön tidigare i höst. Snacksen var en del av 
världens största miljöräddningsövningar Balex Delta. Tanken 
var att det ska efterlikna olja, då övningen handlade om just 
bekämpning av oljespill och utsläpp av giftiga kemikalier. ■

40 000 liter popcorn 
i östersjön

fo
t

o
: 

W
iL

d
es

ta
N

im
a

L/
sh

u
t

t
er

st
o

c
k

fo
t

o
: 

r
o

g
er

 c
a

r
Ls

so
N

/b
a

r
o

m
et

er
N

 o
sk

a
r

sh
a

m
N

s-
t

id
N

iN
g

eN

fo
t

o
: 

k
ei

t
h

 h
o

m
a

N
/s

h
u

t
t

er
st

o
c

k



8 havsutsikt   2  2018

algburgare 
och räkprotein 
– smartare mat från havet i sikte
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Fina fiskbitar mals till djurfoder. Massor av smak- och nä-
ringsämnen hälls bort vid kokningen av räkor. Och havets 
fantastiska grönsaker väntar fortfarande på att få hamna i 
någons gryta. Men med ny forskning kan såväl restråvaror 
från sjömatsindustrin som havsväxter utgöra basen för fram-
tidens livsmedel.
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id Chalmers, avdelningen för 
livsmedelsvetenskap, fokuse-
rar vi sedan många år tillba-
ka på att ta vara på värdeful-

la näringsämnen ur marina råvaror som 
idag inte nyttjas till sin fulla potential. 
Det handlar bland annat om alger, små 
pelagiska fiskarter och restråvaror från 
fiskindustrin. På sikt kan detta göra att vi 
minskar vårt beroende av ickeförnyelse
bara råvaror, att vi minskar risken för 
överexploatering av våra hav och att vi 
helt ändrar vårt synsätt på våra marina 
resurser och hur vi konsumerar dem. 

alger som proteinkälla
Makroalgsodling är något nytt i Sverige, 
och initierades för fem år sedan av Göte-
borgs universitet inom ett par stora sam-
arbetsprojekt; Seafarm och Sweaweed. 
Makroalger, alltså tång, har många för-
delar som livsmedelsråvara. De kan od-
las utan konstgödsel eller bevattning, och 
konkurrerar inte om jordbruksmark. Då 
de kan ta upp kväve och fosfor ur våra 
hav så gör de även miljön en tjänst. 

Förutom de många kända konsistens-
givarna, som sedan lång tid tillbaka an-
vänds inom livsmedelsindustrin (karra-
genan, alginat, agar, Enr 400407), så 
innehåller makroalger en relativt stor 
mängd protein, mineraler, smakämnen, 
samt de marina fettsyrorna omega3. 

Vår forskning vid Chalmers har foku-
serat på proteinerna och dess byggstenar, 

det vill säga aminosyrorna, samt på hur 
man kan separera proteinerna från alg-
biomassan på ett liknande sätt som idag 
används för att utvinna sojaprotein ur so-
jabönor. Processen som används brukar 
kallas pHskiftprocessen, och inleds med 
att råvaran mixas med vatten, varefter 
blandningen görs basisk. Då blir protei-
nerna en vätska och man kan skilja dem 
från bland annat oupplösta kolhydrater. 
I ett sista processteg ändras pH på väts-
kan igen, och de nu rena proteinerna blir 
”fasta” och kan tas om hand. Målet är att 
få fram en ingrediens som fungerar som 
alternativ till soja, quorn eller ärtprote-
in, och kan bidra till det pågående skif-
tet från rött kött till mer hållbara prote-
inkällor. 

Högst utbyte från purpurtång
Största utmaningen har varit att få ett 
högt utbyte av protein i utvinnings
processen. I laboratorieskala får vi idag 
ut ett ”isolat” som innehåller 40–70 pro-
cent protein, och har en hög halt av es-
sentiella aminosyror. De mest koncentre-
rade proteinisolaten får vi med purpur-
tång, även kallad nori. Sockertång ger de 
minst koncentrerade isolaten, men å an-
dra sidan är det den art som är mest lätt-
odlad och ger stor skörd. Det kan väga 
upp de lägre proteinkoncentrationerna.
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Näringsämnena ska bevaras
En annan utmaning är att bevara algerna 
efter skörd utan att näringsämnena bryts 
ner. I Asien är soltorkning stort, men det 
fungerar inte lika bra under nordiska för-
hållanden. I en studie på sockertång har 
vi dessutom sett att soltorkning påverkar 
proteinerna negativt. 

Just nu studerar vi stabiliteten hos väl-
kända vitaminer som C och E, liksom 
omega3fettsyror, aminosyror och pig-
ment i ugnstorkad purpurtång och havs-
sallat. Lagringen sker i ljus eller mörker. 

Preliminära resultat vi-
sar att innehållet av Cvitamin 

gradvis minskar i algerna och är helt 
försvunnet efter cirka åtta månaders 

lagring både i ljus och mörker. 
När det gäller fettoxidation (härsk-

ning) har däremot ljuset en tydligt acce
lererande effekt, och detsamma gäller 
blekningen av pigment. För att maximera 
kvaliteten på torkade alger tycks det där-
för viktigt att man förpackar dem rätt. 

från biprodukt till burgare
Andra underutnyttjade marina resurser är 
de restråvaror som bildas när man proces-
sar fisk och skaldjur till förädlade produk-
ter. Efter att de finaste bitarna tagits till 
vara skickas idag majoriteten av de svens-
ka fisk och skaldjursbiprodukterna i bäs-
ta fall till produktion av djurfoder. 

Vid Chalmers arbetar vi med fiskets bi-
produkter på ett liknande sätt som med 
algerna, det vill säga med att separe-

ra de värdefulla proteinerna från sådant 
som inte är protein, i detta fall ben, skal, 
skinn och fett. Den producerade protein-
massan fungerar utmärkt som bas i bur-
gare och andra färsprodukter, eller kan 
efter torkning till ett proteinrikt pulver 
ingå i till exempel soppor, såser och pro-
teinberikade produkter.

efterfrågan på omega-3
För att ytterligare minimera svinn pågår 
försök med att även ta vara på oljan från 
biprodukterna, vilken är väldigt rik på 
omega3fettsyror. Vi arbetar med en pro-
cess som utförs under kalla temperaturer, 
något som skiljer sig mot klassiskt tillver-
kad fiskolja, som görs under upphettning 
av råvaran. Anledningen är att hög vär-
me kan förstöra natur liga anti oxidanter i 
oljan. Att hitta nya källor till marint ome-
ga3 är högaktuellt då det råde r en global 
brist på detta ämne. Av ben och skinn
delarna som blir en rest från pHskift-

Semhar Ghirmai och Ingrid Undeland diskuterar försök som syftar till att minska risken för härskning hos fiskbiprodukter. 
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proteinisolaten utvinns ur 
purpurtång.
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Den producerade protein-
massan fungerar utmärkt 
som bas i burgare och 
andra färsprodukter.

Proteinisolat i torr form tillverkade från lax-, sill- och torskbiprodukter med pH-skiftprocessen.

Färska biprodukter från torskfilletering. Omega-3-rik olja gjord med en kall process 
från lax- respektive sillbiprodukter.

processen har vi bland annat framställt 
kollagen, vilket har ett högt värde inom 
medicin och kosmetika industrin. 

prima buljong blir avfall
Även processvatten från fisk och skal-
djursindustrin kan vara rika på protein, 
fett och andra näringsämnen. Ett exem-
pel är det kokvatten som bildas när man 
kokar räkor. I princip är detta en prima 
fond, men den tillvaratas tyvärr inte idag, 
utan blir ett avfall som företagen måste 
betala för att göra sig av med. Detsamma 
gäller de lakar som bildas när man till ex-
empel mognar sill på tunnor. 

I ett nyligen avslutat nordiskt sam-
arbetsprojekt, NoVAqua, gjordes försök 
med att isolera protein och fett från räk-
kokvatten, räkskalningsvatten och laka r 
från sillindustrin. Lösningen blev att an-
tingen få de upplösta proteinerna att 
klumpa ihop sig (flockulera) genom att 
jobba med pHförändringar, eller genom 

att tillsätta livsmedelsgodkända substan-
ser som skapar klumpar, så kallade flock-
ulanter. Genom flockuleringsprocessen 
kan man sedan skilja proteinerna från 
vatten. 

I samma projekt testade norska Skret-
ting ihop med Göteborgs universitet att 
ersätta allt fiskmjöl i fodret till lax med 
en nyutvecklad proteiningrediens från 
räkkokvattnet. Försöket visade inga nega
tiva effekter på vare sig tillväxt, foder-
intag eller tarmhälsa hos laxarna. Fram
över kommer ingredienserna från pro-
cessvatten även att testas i livsmedel. 

Många framtida möjligheter
Utifrån denna karta av möjligheter vore 
det ett drömscenario att små lokala bio-
raffinaderier ploppade upp längs kusten, 
och tog hand om de restråvaror som ge-
nereras i en viss region. Man kunde på 
så vis dela på infrastruktur som till ex-
empel dyr separations och torkutrust-

ning. Långa transporter för känsliga eller 
skrymmande råvaror som process vatten 
undviks, samtidigt som nya arbetstill-
fällen skapas i kustregionerna ihop med 
nya värdefulla produkter med en tydlig 
marknad. Vi hoppas att forskningen bi-
drar till en sådan utveckling, och att in-
dustrin förändrar synen på sina bipro-
dukter från att vara ett problem till en 
potentiellt värdefull råvara med många 
möjligheter.Z 

text ocH koNtakt:

Ingrid Undeland, Institutionen för livsmed-
elskunskap, Chalmers tekniska högskola

undeland@chalmers.se
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algerNa i fokus
De stora forskningsprojekten Seafarm 
och Sweaweed syftar till att kicka igång 
såväl odling som smart användning av 
alger i Sverige. I dessa har Chalmers 
jobbat med de delar som rör utvinning 
av livsmedelsingredienser och produk-
tion av finkemikalier som etanol. Göte-
borgs universitet har fokuserat på själva 
algodlingsdelen, KTH på produktion av 
biobaserade material samt på miljöana-
lyser, Linnéuniversitet på användning av 
eventuella rester till biogas och Lunds 
universitet på socioekonomiska aspek-
ter. Målet är att bygga en modell av ett 
väl fungerande algbioraffinaderi, som 
ett hållbart alternativ till ett klassiskt 
oljeraffinaderi. 

LAx STRÖMMING TORSK
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är vi väljer att äta mat från 
havet kan det många gång-
er vara mer miljövänligt och 
ett nyttigare alternativ än 

många köttalternativ som fläsk och nöt-
kött. Det går åt mindre eller till och med 
inget producerat foder, vilket minskar be-
hovet av bland annat mark och bekämp-
ningsmedel. En ökad odling av sjömat 
kan därför vara nyckeln till en mer håll-
bar matproduktion för framtiden. Men ty-
värr är ingen matproduktion helt fri från 
miljöpåverkan.

sammanvägd bild behövs
För fiske beror detta till stor del av hur 
hårt fiskad en art är och vilket redskap 
som den fångas med. Fisket har med-
fört stora förändringar av de marina eko-
systemens struktur och funktion, och ty-
värr har förvaltningen brustit och brister 
på olika sätt än idag. Men situationen för 
många arter har också förbättrats på se-
nare tid tack vare en bättre reglering. 

För odlad fisk avgörs miljöpåverkan till 
stor del av hur mycket foder som krävs, 
men även vilket odlingssystem som an-
vänds. Fiskodlingar har fortfarande 
många utmaningar, som övergödning och 
beroendet av vildfångad fisk i fodret. För 

lax så har man allt större andel vegeta-
bilier i fodret, vilket innebär en annan 
typ av miljöpåverkan. Slutna odlingssys-
tem minskar övergödande utsläpp men 
kräver mer energi.

Så hur kan man få en sammanvägd 
bild av sjömatens miljöpåverkan när det 
finns så många delar att ta hänsyn till? 

livscykelanalyser  
Livscykelanalyser kan användas inom 
en rad områden och går i grunden ut 
på att på ett heltäckande sätt beräkna 
vilka olika utsläpp och resursbehov 
en produkt medför. I livscykeln ingår 
produktion, användning, transport och 
avfallshantering, och analysen visar hur 
mycket utsläpp respektive del står för. 
Där kan man också se vad som händer 
om man förändrar något. Riskerar man 
att förflytta miljö påverkan från ett pro-
blem till ett annat, eller från en livscy-
kelfas till en annan? 

Metoden är relativt ny men ledande 
vad gäller miljömässiga utvärderingar 
av produkter. Det sker också en ständig 
utveckling för att kunna ta in fler aspek-
ter i analysen och förbättra beräknings-
modellerna. Man kan se livscykelanaly-
ser som en verktygslåda som innehåller 
flera metoder för beräkningar av olika 
miljöaspekter, där var och en är baserad 
på olika forskningsfält. En beräkning 
av en produkts sammanlagda klimatpå-
verkan baseras exempelvis på forskning 
kring relativ klimatpåverkan från olika 

inte lätt 
att välja rätt
Miljödebatten i samhället om överfiske, klimatpåverkan, för-
lust av biologisk mångfald och övergödning har väl inte und-
gått någon. När du står där i fiskdisken blir allt plötsligt så 
konkret. Vad ska man välja som är gott, nyttigt och inte har en 
allt för stor miljöpåverkan? Hur stor skillnad kan det egentli-
gen vara mellan olika produkter? Att välja rätt är inte lätt. 

?

Ökad odling av sjömat kan 
vara nyckeln till en mer 
hållbar matproduktion.
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typer av växthusgaser. Detsamma 
går att göra för bland annat över-
gödning, försurning och toxicitet. 
Det är viktigt att understryka att 

resultaten oftast visar på potenti-
alen att påverka, men säger inte så 

mycket om effekterna av påverkan. 
Det kan därför bli svårt att säga något 
om till exempel ekosystemeffekter.

fiskefasen viktigast 
Generellt har livscykelanalyser av sjö-
mat visat att den största miljöpåverkan 
sker under själva produktionsfasen, det 
vill säga fisket, även om transporterna 
kan vara omfattande. Alltså spelar det 
mindre roll var produkten är fiskad, bara 
den är fiskad på ett hållbart sätt. Utsläpp 
sker nästan uteslutande från fiskefasen 
genom båtens bränsleförbrukning, för-
utsatt att flyg inte sedan används för att 
transportera fisken. 

Förvaltningen styr också vilken mil-
jöpåverkan vi ser från fisket. Om för-
valtningen tillåter ett högt fisketryck 
som påverkar mängden fisk i havet så 
blir till exempel bränslebehovet stör-
re per kilo fångst. Det krävs nämligen 
en större ansträngning för att fånga fis-
ken. Man kan även se skillnader mellan 
olika länders flottor som fiskar på sam-
ma bestånd, som räkfisket på västkus-
ten. Bränslebehov, bottenpåverkan och 
mängd utkast skiljer sig mellan ett kilo 
svensk, norsk och dansk räka. Dessutom 
påverkar redskapsval. Fiskar man havs-
kräfta med bottentrål, artselektiv botten-
trål eller bur påverkar det bränslebehov, 
mängden utkast och bottenpåverkan per 
kilo kräfta.

fodret är boven i odlingarna
I odlingar är det foderproduktionen som 
har störst miljöpåverkan. Där handlar 
det både om vilka foderingredienser som 

ingår och hur mycket foder som krävs för 
att odla en viss mängd sjömat. Analyser 
av odlad sjömat visar ofta på behovet av 
avvägningar. Att ersätta vildfångad fisk i 
fodret med jordbruksprodukter innebär å 
ena sidan att man skonar de vilda fiskbe-
stånden, men å andra sidan att man till 
exempel ökar växthusgasutsläppen, ener-
gibehovet och behovet av odlingsmark.

Även övergödning från odlingarna är 
ett miljöproblem att beakta. Genom att 
använda slutna, landbaserade odlings-
system minskar övergödningseffekter-
na, men samtidigt ökar energiåtgången. 
Där kan livscykelanalyser användas för 
att hitta de mest optimala alternativen 
för att gå mot ständig förbättring av sys-
temen. Hållbart eller ej, allt beror på vil-
ka produkter man jämför med. Fisk är en 
effektiv foderomvandlare, och att pro-
ducera ett kilo odlad fisk kräver en min-
dre mängd foder än motsvarande mängd 
griskött.

ekologin måste vägas in
Även om det systemperspektiv som en 
livscykelanalys lyfter fram kan ge intres-
santa insikter så ger det inte en kom-
plett bild av miljöavtrycket. Komplette-
rande verktyg för utvärdering av hur den 
biologiska mångfalden påverkas krävs. 
Ett annat analysverktyg, ekologisk ris-
kanalys, kan till exempel visa på de eko-
logiska riskerna med nuvarande fiske. 
Tillsammans har dessa verktyg potenti-
al att guida förvaltningen att på ett med-
vetet sätt göra de bästa prioriteringar-
na för hur man kan skapa mesta möj-
liga samhällsnytta med minsta möjliga 
miljöpåverkan.Z

text ocH koNtakt:

Sara Hornborg,  
RISE Research Institutes of Sweden

sara.hornborg@ri.se

sjöMat 
Sjömat är ett samlingsbegrepp som allt 
oftare används för fisk- och skaldjurs-
produkter från fiske eller odling. 

Globalt sett är mer än hälften av den 
sjömat som äts idag odlad. Vilka arter 
som äts och vilka produktionsmetoder 
som används varierar dock stort mellan 
olika länder.

 I Sverige äter vi främst odlad lax 
från Norge. Den största volymen som 
Sverige producerar kommer från fiske 
i form av pelagisk fisk från det öppna 
havet, exempelvis sill. Merparten av 
denna volym går till foderindustrin, 
däribland norsk laxodling. ?

   foto: sara horNborg
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s
tudierna av genus och havs och 
kustförvaltning började med ve-
tenskapliga observationer som 
gjordes när jag och andra fors-

kare vid Stockholms universitet stude-
rade sjögräsdynamik i Östafrika, närma-
re bestämt på Zanzibars östkust, i Chwa-
ka Bay. Under provtagningen av sjögräs 
observerade vi att många kvinnor utförde 
olika sysslor vid och i havet. Tydligast var 
att de ägnade sig åt vattenbruk genom 
att odla röda alger, men många andra ak-
tiviteter pågick också. 

När jag upptäckte att det inte fanns 
någon vetenskaplig information om det-

ta bestämde jag mig för att starta egna 
projekt för att undersöka vad kvinnor-
na gjorde och hur det kunde relateras till 
andra aktiviteter och till miljö och sam-
hälle.

kvinnorna viktiga
Forskningen visade att männen är vik-
tiga aktörer, huvudsakligen som fiska-
re. Att fiska är inte bara en aktivitet utan 
också en livsstil, fiskare älskar helt en-
kelt att fiska och identifierar sig med rol-
len som fiskare. Fisket är fortfarande det 
viktigaste när det gäller att skaffa mat 
och pengar till hushållet. Men det visade 

Havet och kusten har alltid 
använts av både kvinnor 
och män, men vår moderna 
förvaltning fokuserar på de 
manliga aktiviteterna. Ny 
forskning visar att även kvin-
norna är viktiga aktörer och 
att havet skulle må bättre om 
havsplaneringen och förvalt-
ningen innefattade alla.

genusperspektiv  inom havsplaneringen
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sig att kvinnor också är betydande aktö-
rer vid havet. De jobbar över nästan hela 
sjölandskapet: i kustskogen, mangroven, 
sjögräsängarna och korallreven. De fis-
kar, säljer fisk, plockar skaldjur, odlar al-
ger, samlar ved, och använder sjögräs och 
alger som gödsel i sina odlingar.

Det mesta av kvinnornas arbete görs 
utan båtar och på grunt vatten, vilket be-
ror på att många kvinnor av kulturella 
skäl inte kan simma. Det anses också bra 
att kvinnorna arbetar nära hemmet så att 
de kan ta hand om hemarbete och barn 
samtidigt som de skaffar mat och utö-
kar hushållets inkomster. Kvinnorna axlar 

därmed en dubbel eller till och med trip-
pel börda: de måste jobba både utanför 
och innanför hemmet och även sköta de 
sociala åtagandena.

aktiviteter och miljöpåverkan
Det finns mycket kunskap om mäns in-
verkan på havet, till exempel överfiske, 
men vi vet mycket mindre om de kvin-
norelaterade aktiviteternas påverkan 
på miljön. Den huvudsakliga sysselsätt-
ningen för kvinnorna i Östafrika är od-
ling av röda alger med enkla metoder. 
Dessa röda alger innehåller karragenan, 
en gelatinliknande substans som används 

för att ge bättre konsistens till produk-
ter som bland annat schampo, tandkräm, 
kosmetika, glas och godis. 

Att odla alger uppmuntras av både lo-
kala och internationella aktörer, men 
våra resultat visar att det egentligen inte 
är så bra varken för kvinnorna eller mil-
jön, åtminstone inte på det sätt det görs 
idag. Inkomsten är väldigt låg, markna-
den är global och kvinnorna kan inte på-
verka den. Algodlingarna placeras också 
ofta på sjögräsängar för att algerna ska 
växa bättre. Våra resultat visar att sjögrä-
set då minskar markant, fragmentering-
en ökar, makrofaunan minskar och fisk-

genusperspektiv  inom havsplaneringen

Unga kvinnor som plockar skaldjur vid Zanzibars östkust. Skaldjur är en viktig källa till 
mycket bra protein som alla rurala invånare på Zanzibar brukar äta, men för att plock-
ningen ska bli hållbar måste intensiteten ses över och ekosystemen undersökas. 
foto: mariceLa de La torre-castro
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samhället förändras. En självförstärkan-
de feedbackloop uppstår, vilket innebär 
att de negativa effekterna på miljön och 
samhället blir större och större ju läng-
re tiden går.

Plockning av skaldjur är något som 
både männen och kvinnorna i Östafrika 
ägnar sig åt. De skaldjur som kvinnorna 
plockar används främst som mat till fa-
miljen, medan de som plockas av män-
nen säljs till turister eller till marknader 
och restauranger. Skaldjursplockning kan 
verka harmlöst, men våra studier visar 
att detta ganska snabbt kan få negativa 
ekologiska konsekvenser. Fem års inten-
siv plockning kan räcka för att värdefulla 
djur ska bli sällsynta och för att storleken 
på vissa djur ska minska. 

viktig kunskap för förvaltning
När man jobbar med havs– och kustpla-
nering, som är en del av den bredare 

havsförvaltningen, fokuserar man på den 
rumsliga komponenten, det vill säga hur 
ytan används och hur man kan placera 
och förvalta aktiviteter på bästa sätt. 

Den metod vi förespråkar är att man 
integrerar alla viktiga aktörer, vilket kan 
ge ny information och nya vinklar för be-
slutsfattare. Genom vår ”genus analys för 
havsplanering” är det möjligt att kart-
lägga alla viktiga aktörer vid kusten och 
i havet och generera nyckelinformation 
om vem som gör vad, var, och varför 
samt vilka sociala och ekologiska konse-
kvenser detta kan ha. 

Metoden avslöjar saker och relatio-
ner som forskare och beslutsfattaren inte 
är vana att se eller undersöka. Till exem-
pel visade undersökningen att huvudfo-
kus för förvaltningen har varit ekosys-
tem som är viktiga för männen, medan 
många ekosystem som är viktiga för kvin-
norna inte funnits med i planeringen.

För att utföra en genusanalys för havs-
planering behövs multidisciplinära meto-
der såsom kartläggning, flygbilder, drö-
nare, intervjuer, direkta observationer, ar-
kivforskning, dagböcker och genusana-
lys. Detta kan verka krävande, men vi är 
övertygade om att ett genusperspektiv i 
havsplaneringen ökar möjligheterna till 
en bättre förvaltning, inte bara i utveck-
lingsländer utan också i övriga världen.Z

text ocH koNtakt:

Maricela de la Torre-Castro, 
Institutionen för naturgeografi,  
Stockholms universitet

maricela@natgeo.su.se

läs Mer:

M. de la Torre-Castro, et al. Gender analysis 
for better coastal management – Increasing 
our understanding of social-ecological se-
ascapes Marine Policy, 83 (2017), pp. 62-74

Odlandet av röda alger, Euchema denticula-
tum, är huvudsyssla för de flesta kvinnor på 
Zanzibar. Aktiviteten uppmuntras av lokala 
och internationella aktörer, men de positiva 
effekterna måste sättas i relation till de ne-
gativa som låga inkomster, försämrad hälsa 
och förändringar i miljön. Planeringen och 
förvaltning av aktiviteten måste förbättras.

fo
t

o
: 

m
a

r
ic

eL
a

 d
e 

La
 t

o
r

r
e-

c
a

st
r

o

Manliga fiskare på Zanzibar brukar fiska i 
grupper som kallas för ”companies”. Mycket 
av forskningen och förvaltningen är fokuse-
rad på de ekosystem som männen använ-
der, som korallreven. Mindre fokus finns på 
andra habitat, till exempel sjögräsängar, där 
kvinnor utför många olika sysslor.
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När matproduktionen 
flyttar ut till havs
Områden lämpliga för mat-
produktion på land är i stort 
sett slut, nu står havet på tur. 
Vad bör vi tänka på? Vad har 
vi lärt oss av utvecklingen på 
land? Vad bör vi skydda, och 
vad är vi beredda att offra?

Olika fiskar samlas vid odlingskassarna, 
för att äta rester, eller beta alger från 

näten, eller för att skydda sig från rov-
djur. Många olika arter kan födas upp på 

samma odling. I detta fall sjöborrar i  
kassen till vänster och havsabborre till 

höger. Bilden är från Nha Trang, Vietnam.

ä
nda sedan vi människor blev 
bofasta och började bruka jor-
den har vissa delar av land-
skapet varit särskilt utsatta 

för exploatering. Det har i sin tur med-
fört att vissa typer av ekosystem i stor ut-
sträckning har försvunnit, och dess in
vånare med dem. Beroende på vilken 
typ av landskap som ursprungligen fun-
nits så har olika grödor kommit att ersät-
ta de växter som vuxit där. Regnskog har 

förvandlats till palmoljeplantager, och 
grässtäpper och prärier har blivit sojafält 
och majsfält. Hur lövskogarna som en 
gång täckte Europa innan vi började odla 
spannmål såg ut kan vi bara gissa oss till. 
Detsamma gäller för de ekosystem som 
en gång sträckte sig längs de stora flo-
derna Eufrat, Tigris, Ganges, Nilen och 
Huang He och som nu täcks av exempel-
vis bomulls, sockerrörs och risodlingar.
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Satellitbild över räkodlingar i Mekongflodens delta i södra Vietnam. En rest av den förut 
dominerande mangroveskogen kan ses nere till höger i bilden.

Exempel på olika sorters fiskar, blötdjur och 
kräftdjur som ofta går under benämningen 
skräpfisk och som används som foder på 
kassodlingarna i Sydostasien. Bilden är från 
Nha Trang, Vietnam. 

Satellitbild över algodlingar
placerade i en sjö  g räs äng, 
Lemba gongan, Indonesien.
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brist på lämplig landyta
Idag är en tredjedel av jordens isfria 
landyta betes eller jordbruksmark, och 
resten består till stor del av öknar och 
bergskedjor. I Sverige är i och för sig en-
dast åtta procent av marken jordbruks 
eller betesmark, men ungefär 60 procent 
är produktionsskog. Vi har med andra 
ord förvandlat två tredjedelar av landy-
tans ekosystem till produktionsmark.

All produktion har en påverkan på 
miljön och kräver yta. Den bäst lämpa-
de marken exploateras i hög uträckning, 
och det är där som ekosystemen drabbas 
hårdast. Eftersom jordens yta i stort sett 
är maximalt utnyttjad är det troligt att ny 
matproduktion för den växande befolk-
ningen kommer att ske i havet, kustnära, 
där flest människor lever.

räkodlingar i mangroven
Under de senaste decennierna har vat-
tenbruk ökat kraftigt, och kopplingar 
mellan vissa ekosystem och produktions-
system som vi har sett inom jordbruket 
har blivit uppenbara även i havsmiljön. 
Det mest ökända exemplet är mangrove-
träsk och jätteräkodlingar. Mangroveträ-
den växer i tidvattenzonen, på gränsen 
mellan hav och land. Träsken är viktiga 
livsmiljöer och yngelkammare för många 
fiskar och skaldjur. Mangroven skyddar 
mot stormar och erosion, och dessutom 
renas vattnet från land på väg ut i havet. 
Tyvärr har stora delar av världens mang-
rove försvunnit, och den största enskilda 
anledningen är just framväxten av jätte-
räkodlingar.

Från början fanns det flera anled-
ningar till att räkodlingarna placerades 
i mangroveträsken. Odlarna kunde an-
vända de naturliga tidvattenväxlingarna 
för att byta vatten i dammarna. Räkorna 
fanns naturligt i mangroven och trivdes 
därmed bra. Dessutom var det enkelt att 
fånga in räkor för odling. Räkodlingarna 
utnyttjade, och var beroende av, mang-
roveträskens ekosystemtjänster. Samti-
digt utarmade man det ursprungliga eko-
systemet genom avverkning av träd, ut-
fiskning och antibiotikaanvändning. Räk-
odlingsindustrin har utvecklats och är nu 
inte lika beroende av mangroven, men 
fortfarande ligger en majoritet av odling-
arna i före detta mangroveområden.

laxodlingar i fjordar
Kopplingar kan också ses mellan laxod-
lingar och fjordar. Den mesta laxen pro-
duceras i nätkassar i fjordar i Norge och 
Chile, där odlingarna får skydd mot vä-
der och vind från de branta kusterna. 
Kassodlingar har ofta problem med över-

gödning, men i de djupa, näringsfatti-
ga fjordarna späder vattnet snabbt ut det 
näringsavfall som kommer från laxen. 
Efter som fjordarna är så djupa så saknar 
vi dock kunskap om ekosystemen på bot-
ten och hur de har påverkats av laxod-
lingarna. Ett stort och välkänt problem är 
laxlusen och de kemikalier, framför allt 
väteperoxid, som används för att bekäm-
pa den, samt den antibiotika som fortfa-
rande används i stor utsträckning i exem-
pelvis Chile. Bägge exemplen inbegriper 
ämnen där risken för oönskade bieffekter 
i naturen är mycket stor om de används 
på fel sätt.

exploaterade korallrev 
I Sydostasien placeras kassodlingar ofta 
vid korallrev. Hummer och fiskyng-
el plockas upp från korallreven och pla-
ceras i kassar. De föds sedan upp på fisk 
som delvis också kommer från revet. När-
heten till revet utsätter de känsliga kor-
allerna för övergödning vilket kan leda 
till att stora delar av revet dör. Dessut-
om används antibiotika på ett okontrolle-
rat vis. Antibiotikaresistens har uppmätts 
i koraller nära odlingarna, och vilka kon-
sekvenser detta har på ekosystemen vet 
vi inte. Men vi vet att det har stora effek-
ter på utvecklingen av antibiotikaresis-
tens i samhället och därmed på männis-
kors hälsa.

Det finns fler exempel på när utbred-
ningen av vissa produktionssystem sam-
manfaller med utbredningen av ett eko-
system. Algodlingar i Östafrika och Indo-
nesien placeras ofta i sjögräsängar, vilket 
redan har påverkat sjögräsets utbredning 
negativt. En annan produktion som ten-
derar att placeras i eller vid sjögräsäng-
ar är ostronodlingar i USA. Även där har 
man sett att ostronen påverkar ålgräsets 
produktion och tillväxt negativt.

kunskap krävs
Innan produktionen flyttar ut till havs 
måste vi veta något om miljön som vi 
placerar odlingen i. Vilka djur, växter 
och alger finns under den tänkta odling-
en och hur kommer de att påverkas? Vil-
ka spridningseffekter kan vi förvänta oss? 
Kommer odlingen att släppa ut, ta upp 
eller omfördela näringsämnen? Hur kom-

mer den förändrade näringstillgången att 
påverka ekosystemet?

Odlingar drar ofta till sig olika orga-
nismer som söker skydd, äter eller helt 
lever på odlingen. Men det är en insta-
bil struktur som skördas kontinuerligt, 
hur påverkar det organismerna som hål-
ler till där?

Förutom den lokala effekten är det 
viktigt att sätta in odlingen i ett stör-
re perspektiv. Finns risken att ett speci-
fikt odlingssystem systematiskt kommer 
att påverka en specifik livsmiljö eller ett 
ekosystem negativt? En enskild odling 
har ofta en försumbar effekt. Men de blir 
snabbt fler. Vattenbruk är idag den snab-
bast växande matindustrin och vi äter 
numera mer odlad än vildfångad fisk.

Ett dilemma är att odlarna vill ha så 
stora och täta odlingar som möjligt av en 
art, så kallade monokulturer, för att få 
ekonomin att gå ihop. Miljön mår dock 
bäst av lagom stora odlingar som är inte-
grerade med varandra och ekosystemets 
naturliga processer. Dessa odlingar pro-
ducerar mindre men är mer hållbara och 
leder till mindre miljöproblem.

prioriteringar måste göras
Vi bör kanske redan nu utreda hur stor 
del av varje livsmiljö i undervattensland-
skapet som vi är beredda att offra? För 
att kunna göra det måste vi inventera och 
kartera bottnarna vilket inte är gjort längs 
de flesta av våra kuster. Vi bör också öka 
kunskapen om ekosystemreaktioner på 
olika odlingstyper. Mest önskvärt vore ju 
såklart att vattenbruket inte har några ne-
gativa effekter. Hittills har det dock verkat 
svårt att producera stora mängder utan 
negativ påverkan på miljön.

Generellt kan man nog dock säga att 
odling av organismer långt ner i närings-
kedjan, i havet precis som på land, har 
minst negativ effekt på miljön. Odling av 
alger och musslor kan hjälpa till att mins-
ka mängden näringsämnen i havet vilket 
kan ses som en positiv bieffekt. Det pågår 
också försök med att använda musselod-
lingar som en ren åtgärd mot övergöd-
ningen. Hur effektivt det är och vilka an-
dra miljöeffekter det har är ännu inte ut-
rett. Vi kan förvänta oss att mycket kom-
mer att hända inom vattenbruksutveck-
ling, både globalt och i Sverige. Då kan 
det vara bra att vi har prioriteringarna 
klara när det gäller miljöskydd och att vi 
vet vad vi bör förvalta.Z

text ocH koNtakt: 

Nils Hedberg, Stockholms universitets  
Östersjöcentrum

nils.hedberg@su.se

Räkodlingarna utnyttjade, 
och var beroende av,  
mangroveträskens eko-
systemtjänster. 
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scary seafood

a llt fler svenskar väljer bort 
kött till middag och pro-
var andra proteinkällor. 
Många har även vågat tes-

ta nya smaker när de varit på utlandsresa 
och intresset för exempelvis det japanska 
köket växer i Sverige. Asian foodmarkets 
har hittat ut från storstäderna och er-
bjuder spännande produkter från havet. 
Men varför handla importerade råvaror 
från andra sidan jordklotet när de finns i 
vårt närområde?

lokalproducerat på kartan
I vintras startade ett projekt vid Göte-
borgs universitet kallat Scary Seafood – 
den nya maten från havet. ”Scary food” 
är ett etablerat uttryck som anspelar på 
att folk åker till avlägsna platser bara för 
att just äta något ”läskigt”, som orm, får-
skalle eller testiklar. Det nya projektet 
handlar dock inte främst om att maten 
ska vara läskig, utan målet är att fler ska 
våga äta lokalproducerad mat från havet, 
samt att höja värdet på fiskets bifångster. 
Ett annat mål är att utveckla måltids

Trollhummer eller tarmsjöpung till middag? Ett nytt 
projekt vid Göteborgs universitet har som mål att vidga 
våra gastronomiska vyer. Under havsytan finns nämligen 
ett välfyllt och outnyttjat skafferi – men bara för den som 
törs öppna munnen och tänja på smaklökarna.

scary seafood
Projektet Scary Seafood syftar till att 
ta till vara nya marina resurser i våra 
kustvatten. Inom projektet samarbetar 
olika aktörer inom restaurangbranchen, 
upplevelseturismen, yrkesfiskare, vat-
tenbrukare och forskare. Samarbetet 
mellan lokala entreprenörer och univer-
sitetet innebär att innovativa idéer kan 
genomföras, samt att nya arter nyttjas 
på ett hållbart och kunskapsbaserat 
sätt. Projektet finansieras av Leader 
Bohuskust och gränsbygd samt Västra 
Götalandsregionen.

– den nya maten från havet

Tarmsjöpung, sjögurka, troll-
hummer, ätlig sjöborre och 
manet är marina arter som 
kan dyka upp på middags-
bordet i framtiden. 

Neofili
– en önskan att smaka 

nya och oprövade rätter, 
kanske (också) för att de 
är näringsrika och/eller 
miljömässigt hållbara.

Neofobi
– avsky eller fasa för  

det okända, att undvika 
obehagliga smaker och 

risk för förgiftning.
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scary seafood
– den nya maten från havet

turismen i Bohuslän och skapa nya an-
ledningar till att resa. 

gamla kunskaper
Våra förfäder var definitivt bättre på att 
ta vara på födoresurser som de plocka-
de vid stranden och en bit ut i vattnet. 
Till exempel visar arkeologiska utgräv-
ningar av stenåldersboplatsers avfalls
högar, så kallade ”kökkenmöddingar”, att 
ostron och musslor konsumerades i stör-
re mängd förr. Och vi behöver inte gå 
många generationer tillbaka för att fin-
na personer som har kunskap om att ta 
vara på i stort sett hela fisken vid tillag-
ning. Allt från ryggben, huvuden och fe-
nor till andra biprodukter som idag anses 
ointressanta. Till exempel ansågs torsk-
kinder och muskeln bakom tungan vara 
riktiga delikatesser. Idag är de bara styck-
ningsdetaljer som går till djurfoder. 

Och även om alger kanske inte använ-
des så mycket för direkt konsumtion, så 
gödslade man odlingslandet och åkrar 
med det.

vårt eget skafferi
I svenska vatten finns många arter som 
väntar på att ”upptäckas” eller återinfö-
ras på menyn. Alger, trollhummer, sim-
krabbor, sandräkor, tångräkor, hjärt-
musslor, knivmusslor, valthornssnäckor, 
strandsnäckor och ostron är några av de 
arter man skulle kunna fiska och plocka 
längs svenska kusten. Eller kanske sjö-
pungar, sjögurkor, havsborstmaskar och 
maneter för den som vågar?Z

text ocH koNtakt: 

Christin Appelqvist, projektledare  
Scary Seafood , Göteborgs universitet

christin.appelqvist@gu.se

300 g pasta
1 kg frysta räkor 
4 vitlöksklyftor
1 chili
2 lökar
1 rejäl näve kolasnören (snärjtång)
½ dl oystersås 
1 kruka bladpersilja
2-3 tsk sambal oelek 
1 lime
½ kruka färsk koriander 
svartpeppar och salt

Gör så här: Koka spagettin enligt an-
visning på paketet. Lägg snärjtången i 
kokande vatten och koka i tre minuter. 
Ta upp och skölj av algerna i durkslag. 
Dela dem till mer lämplig storlek, samma 
som pastan till exempel. 

Hacka lök, vitlök och chili och stek 
i olja tills löken är mjuk. Använd gärna 
wokpanna. 
Tillsätt oystersås, pressad lime, sambal 
oelek, salt, peppar samt hackad persilja 
och koriander. Häll i räkorna och låt dem 
endast bli varma ihop med kryddröran. 
Blanda sedan spagettin med ”kolasnö-
rena” och rör ned dessa i räkröran. 

Servera med en god sallad och gärna 
extra limeklyftor.

KÄLLA: SEAFARMS RECEPTSAMLING ”LAGA MAT MED ALGER”,  
WWW.SEAFARM.SE

tips för algplockareN:

När man ska plocka alger för att äta, är 
det viktigt att de växer i rent och friskt 
vatten. Välj därför platser som har god 
vattenomsättning och plocka aldrig 
alger i hamnar eller i områden med 
utsläpp av kloak- eller industriavfall. 
Inte heller i närheten av kärnkraftverk.

Innan algerna används eller förvaras 
ska de sköljas hastigt i sötvatten, helst i 
rinnande vatten. Om de får ligga länge 
i sköljvattnet finns risk att viktiga vita-
miner och mineraler lakas ur. 

uNdvik:
•  Alger eller delar av alger som har 

kraftig påväxt av djur.
•  Alger som är tunna som hårstrån. 

Tunntrådiga röd- eller brunalger 
kan bilda olämpliga organiska 
ämnen och ibland innehålla tung-
metaller. 

•  Alger som växer i sötvatten. De är 
oftast olämpliga som föda.

kryddstark pasta Med räkor 
ocH ”kolasNöreN”

foto: roiNe karLssoN
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l
äppfiskar plockar och äter para-
siter som sitter på huden på an-
dra större fiskar. På 1980 talet 
upptäckte man att läppfiskar 

även kan äta laxlöss, en vanlig para-
sit som orsakar problem inom laxodling. 
Man började då att använda olika arter 
av läppfisk som putsarfisk i norska lax-
odlingar. Efterfrågan på läppfisk ökade i 
slutet av 2000talet när laxlöss började 
bli resistenta mot kemiska bekämpnings-
medel. Sedan 2008 har användningen av 
putsarfiskar i norsk laxodling ökat expo-
nentiellt från 1,5 miljoner fiskar per år 
till över 50 miljoner under 2017. 

skilda populationer
Under naturliga förhållanden lever läpp-
fiskar i strandzonen och bygger bon 
bland stenar och alger. De är stationära 
och har ganska dålig spridningsförmåga. 
Sandstränder tycker de inte om, och så-
dana kan fungera som naturliga barriä-
rer för spridning mellan populationer. De 
långa sandstränderna längs Norges syd-
västspets tros vara anledningen till att 
vi har skilda populationer av skärsnult-
ra i Skagerrak och längs norska västkus-
ten. Populationerna uppskattas ha varit 

separerade från varandra i flera tusen år, 
vilket har lett till att de är genetisk olika 
och skiljer sig i storlek, livslängd och par-
ningsbeteende.

putsarfiskar på export
Tre arter av läppfiskar fiskas i Sverige 
för att användas i norsk laxodling: stens-
nultra, skärsnultra och berggylta. De ex-
porteras levande i tankbilar till odling-
ar på norska västkusten där lokala popu-
lationer saknas eller inte kan möta efter-
frågan. Läppfiskarterna varierar i storlek 
och beteende, vilket gör att de är läm-
pade för lax i olika åldersstadier och un-
der olika miljöförhållanden. Stensnultra 
används främst till yngre och mindre lax 
och i kallare vatten, medan skärsnultra 
och berggylta fungerar bättre ihop med 
större lax och i varmare temperaturer. 
Skärsnultra och stensnultra är de mest 
använda läppfiskarna, och populationer-
na av dessa är därför under högt fiske-
tryck i både Norge och Sverige.

rymmer och blandar sig
Under de senaste åren har norska fis-
kare sett att skärsnultror har etablerat 
sig i nya områden. Orsaken verkar vara 

Miljontals läppfiskar fångas 
varje år längs svenska och 
norska kusten för att säljas 
levande till laxodlingar. Läpp-
fiskar fungerar som putsarfis-
kar, och rengör laxen genom 
att äta löss och andra skad-
liga parasiter. Men många 
rymmer från odlingarna, och 
kan orsaka problem för de 
lokala fiskbestånden. 

läppfiskar 
         på rymmen
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ryMliNgar - ett käNt probleM
Att fisk som rymmer från odlingar kan ha stora effekter på vilda populationer är ett välkänt 
problem. För lax och öring finns det övervakningsprogram och handlingsplaner för hur 
man ska förebygga och hantera odlad fisk som rymmer. Detta har gjort att problemen 
med rymningar av dessa arter minskat kraftigt. Odlarna ska rapportera all rymning eller 
misstanke om rymning, och betala de kostnader som uppkommer vid insamling och 
avlägsnande av organismer som släppts eller rymt. Reglerna inkluderar dock inte put-
sarfiskar, och för dessa saknas regler för att motverka rymningar.

en kombination av att arten expanderar 
norrut och att importerade fiskar rymmer 
från laxodlingar. Genetiska undersök-
ningar av skärsnultrorna visar att mer än 
en tredjedel av fiskarna är rymlingar eller 
hybrider mellan lokal fisk och importerad 
fisk. Rymlingarna verkar alltså vara kapa-
bla att reproducera sig med lokala popu-
lationer av samma art i ett kallare klimat 
än vad de ursprungligen kommer från. 

Att skärsnultror som ursprungligen 
kommer från Skagerrak blandar sig med 
populationen längs den norska kusten 
kan få både genetiska och ekologiska 
konsekvenser. Lokala populationers till-
stånd riskeras att försämras på grund av 
att gener som är sämre anpassade till den 
lokala miljön sprids i populationen. Den 
lokala anpassningen, som tagit tusen-
tals år att utveckla, kan under kort tid gå 
förlorad. Hybridisering kan även hindra 
skärsnultrans naturliga expansion norrut.

rymlingar påverkar andra
Rymlingar kan påverka andra arter i form 
av ökad konkurrens om resurser, som 
föda och boplatser. Men också genom att 
introducera nya sjukdomar och parasiter 
till lokala populationer och andra arter i 

området. Hybrider är ofta mer mottagli-
ga för sjukdomar och kan därför bidra till 
sjukdomsspridning i området. 

En åtgärd som diskuteras är att börja 
odla läppfiskar, vilket skulle kunna lösa 
problemet med att bestånden är utsat-
ta för ett högt fisketryck. Detta löser dock 
inte problemen som rymlingarna orsa-
kar. En annan åtgärd, att övergå till land-
baserade laxodlingar skulle förhindra att 
läppfisk, och även lax, rymmer. Det skulle 
också ha andra fördelar, som minskat ut-
släpp av näringsämnen från laxodlingen.

förbättra hanteringen
Många läppfiskar dör under transport 
och i odlingen, och därför används ny 
fisk varje år. Om putsarfisken kunde hål-
las levande över vintern skulle den vara 
tillgänglig redan i början av odlingssä-
songen. En förbättrad hantering skulle 
också minska onödigt lidande för fisken, 
samt kunna minska fisketrycket på de vil-
da populationerna. 

Ett av de största hindren för en ef-
fektiv förvaltning av läppfiskbestånden 
är avsaknaden av dokumentation av vil-
ken fisk som förflyttas, och vart. Trans-
portörer bör dokumentera och rapporte-

ra både källan och destinationen av fis-
kar som förflyttas för att det överhuvud-
taget skall bli möjligt att åtgärda risken 
med rymlingar.

Många frågor kvar
Frågorna kring de förrymda läppfiskarna 
är fortfarande många. Hur många rym-
mer, och hur stora områden har de spri-
dit sig till? Vad händer i de fall läppfis-
karna rymmer till områden som natur-
ligt saknar dessa arter? Hur stor effekt 
har hybridiseringen, och hur stor över-
levnadsförmåga har dessa hybrider? An-
vändningen av putsarfisk kommer tro-
ligen att öka i framtiden, och det är an-
geläget att ta tag i dessa frågor så snart 
som möjligt.

text ocH koNtakt: 

Ellika Faust och Carl André, Institutionen för 
marina vetenskaper, Göteborgs universitet

ellika.faust@gu.se. 

läs Mer: 

Faust et al. 2018. Cleaner fish escape sal-
mon farms and hybridize with local wrasse 
populations. Proc Roy Soc Open.

Skärsnultran och dess närmaste släktingar används som putsarfiskar i norska laxodlingar. 
Den äter exempelvis laxlöss, en vanlig parasit på odlad lax. När laxlöss började bli resistenta 
mot kemiska bekämpningsmedel ökade efterfrågan på putsarfiskar kraftigt.
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Skärsnultran är normalt en botten-
levande fisk. Den bygger ett bo där 
honan lägger sina ägg. Boet vaktas 
sedan av hanen. På bilden en hane 
som vaktar ett bo med ägg. 
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KraBBtasKan, Cancer pagurus, 
är ett tiofotat kräftdjur tillhörande 
släktet Decapoda, där vi även hittar 
humrar, kräftor och räkor. I Sverige 
finns den på västkusten i Katte-
gatt och Skagerrak samt så långt 
söderut som norra Öresund. Den 
figurerar även på våra matbord och 
då främst kring oktober månad då 
köttet anses smaka som bäst.

Det är ett stort KräftDjur, upp 
till 5 kilo, som är betydligt bredare 
än lång. De kraftiga klorna kan lätt 
krossa hårda skal. Ryggskölden är 
rödbrun med ljusare partier bak, 
och med karaktäristiskt pajkantslik-
nande kanter. Skalet består av kalk 
och det finns farhågor bland fors-
kare om att dessa kan bli skörare 
på grund av havsförsurningen. För 
att växa behöver skalet ömsas och 
tillväxten kan vara så mycket som 
25 procent per gång. Skalöms-
ning sker två till fyra gånger under 

de första levnadsåren och trappas 
sedan ner tills krabban nått en skal-
bredd på omkring 18 centimeter. 
Då ömsar den endast vart tredje 
eller fjärde år.

KraBBtasKan lever på klipp- och 
stenbotten på mellan 6 till 30 me-
ters djup, och ännu djupare vinter-
tid. Musslor och andra bottendjur 
utgör huvudfödan och den kan 
smaka på sin mat med hjälp av små 
hår på benen. Honan avstår från 
föda såväl före som efter ägglägg-
ning, en period på 6 till 8 månader. 
De vandrar också långa sträckor 
under denna tid. Uppmätt max-
sträcka för honor är 22,8 mil, men 
vanligtvis rör sig om 10 mil, jämfört 
med 6 mil för hanarna. Ett möjligt 
skäl till honornas långa förflyttning 
tros vara att de vandrar mot ström-
men innan larvkläckning för att på 
så sätt kompensera att larverna förs 
med strömmen.

I sverIge är Det tIllåtet att fiska 
krabba året om, men det sker fliti-
gast på sensommaren/hösten. Det 
är dock förbjudet att fånga krabb-
taska vid dykning. Yrkesfiskarna tog 
upp 251 713 kilo krabbtaska förra 
året och den totala mängden för 
2018 ligger i skrivande stund på 
100 238 kilo. Fisket sker med tinor 
eller med garn. Fiskeridödligheten 
betraktas som låg om man jäm-
för med andra områden i Europa 
och det svenska beståndet anses 
ligga på en relativt hög nivå. Då 
krabbtaskans naturliga fiender, 
främst torskfiskar, har minskat i 
antal under senare år så anses även 
krabbtaskans naturliga dödlig-
het ha minskat. WWF:s fiskguide 
råder konsumenter att titta efter 
MSC-certifiering och att krabban är 
svenskfångad, eftersom det råder 
mindre kontrollerade former av 
kommersiellt krabbfiske i andra 
länder. Den ska även vara burfång-
ad och inte trålad.

för att mInsKa matsvInnet och 
ta vara på allt kan man välja att 
koka egen skaldjursbuljong på 
skalet. Här kan man även blanda 
i skal från räkor, kräftor och även 
fiskskrov. För att ytterligare höja 
smaken kan man rosta skalen i 
ugn eller fräsa i hög temperatur på 
spisen innan kokning.

art i FokUs

text ocH koNtakt: 

Anna Lorenz, Havets Hus i Lysekil
anna.lorenz@havetshus.se

krabbtaskan – inget taskigt kräftdjur
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