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Hotade

Vi har många exempel på att miljömärkning på en
fungerande marknad är ett utmärkt sätt att åstadkomma
en förändring mot ökad ekologisk uthållighet. Många
hoppas att detta även gäller vildfångad fisk. I Sverige
pågår för närvarande ett arbete för att upprätta regler för
att KRAV-märka vildfångad fisk. Arbetet möter dock en
del problem på vägen.

Uthållighet A och O
A och O i diskussionerna kring regelverket är ekologisk
uthållighet. Utgångspunkterna i arbetet är beståndens
hälsa, fiskemetodernas fysiska påverkan på miljön,
bifångster och fiskens innehåll av miljögifter.

Beståndens hälsa är en central fråga i utvecklingen av
reglerna. Den som sätter upp frivilliga miljömärknings-
regler, har fördelen av att kunna luta sig mot försiktig-
hetsprincipen. Man kan exempelvis vara betydligt mer
försiktig än normalt vad avser minsta mått, möjlig årlig
fångst och så vidare. Dessa frågor kräver dock alldeles
uppenbart att den miljömärkande organisationen sam-
arbetar med forskare på området.

Fiskemetoder som orsakar stora och långvariga ska-
dor på bottenflora och -fauna kan inte anses vara uthål-
liga, och bör således inte miljömärkas. Inom flera fisken
finns idag olika metoder, och det är de minst destruktiva
metoderna som har möjlighet att bli godkända. Vartef-

ter nya, skonsammare metoder utvecklas, kan reglerna
skärpas, så att utvecklingen drivs framåt.

Bifångster – onödigt slöseri
Bifångster är ett allvarligt problem på många sätt. Det är
slöseri att fånga organismer, som man inte kan eller vill
ta till vara. I många fall har bifångsten även etiska
aspekter. Konsumenterna accepterar inte att exempelvis
marina däggdjur utgör bifångster. Därför är regler för
bifångster viktiga.

Av trovärdighetsskäl måste miljömärkt fisk dessut-
om innehålla minimalt med miljögifter. Även denna
aspekt kommer sannolikt  få betydelse för hur man väljer
ut bestånd, som kan anses ge miljömärkt fisk.

Öppet fiskekrig
Diskussionen kring miljömärkning av vildfångad fisk är
inte ny, utan har pågått sedan början på 1990-talet. Flera
fiskbestånd hade vid denna tidpunkt passerat den gräns,
där man måste fråga sig om de någonsin skulle kunna
hämta sig igen. Basnäringen i flera stora fiskenationer
hotades, och de försvarade därför med våld sin rätt att
fiska. Överfisket resulterade i ett öppet fiskekrig.

Norska flottan sköt på isländska och ryska fiskefartyg
i Smutthullet mellan Nordkap och Svalbard. Striden
gällde ishavstorsk. Kanadensiska kustbevakningen sköt
mot, bordade och beslagtog spanska trålare, som fiskade
efter hälleflundra utanför New Foundland. Skotten på
haven gav eko ända in i de amerikanska börsernas
analytikerrum. Några av de stora börsnoterade livsmed-
elsbolagen fick tydliga signaler om att stora aktieägare
nu var på väg att sälja sina andelar.

Sjunkande aktiekurs resulterade i att ett av de stora
multinationella bolagen, Unilever, slöt en dessförinnan
otänkbar allians med en av de stora internationella
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MER LÄSNING PÅ INTERNET:
Marine Stewardship Council:
http://www.msc.org
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http://fisk.norden.org
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http://www.krav.se
Debio är KRAVs norska motsvarighet:
http://www.debio.no
Sveriges miljömärken:
http://www.miljomarkarna.org

I Sverige pågår ett arbete för att skapa möjligheter att miljö-
märka vildfångad fisk. Det är många aspekter som kommer in i
diskussionen, såsom  beståndens hälsa, fiskemetodernas fysiska
påverkan på miljön, bifångster och fiskens innehåll av miljögifter.
Ett öppet fiskekrig i början på 1990-talet, orsakat av utfiskningen
av fiskbestånd i världshaven, blev startskottet för en internatio-
nell diskussion.
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miljöorganisationerna, WWF. Tillsammans startade de
organisationen Marine Stewardship Council, MSC. De
båda grundarna lämnade organisationen efter att ha
hjälpt den igenom de första svåra åren. MSC:s uppdrag var
att ta fram regler för vad som skulle kunna anses vara ett
uthålligt fiske, certifiera fiskerier och utforma ett märke
att användas på fisk och andra marina produkter som
fångades genom ett sådant uthålligt fiske. MSC blev alltså
den första oberoende organisationen för miljömärkning
av vild fisk.

Alternativ till MSC
I mitten på 1990-talet hade Nordiska rådet ett
informationsprojekt om uthålligt fiske kallat Grønne
bølgen. MSC:s kontor i London trodde sig ha hittat en
samarbetspartner, och mot slutet av 90-talet blev kon-
takterna med de nordiska fiskerierna allt tätare – man
försökte få nordiskt fiske att ansluta sig till MSC.

Såväl fiskbranschen som fiskeriförvaltningarna i
Norden ansåg dock att MSC inte var demokratiskt, att det
var svårt att få insyn i processen som leder fram till nya
regler, och att MSC inte tog tillräcklig hänsyn till komp-
etensen hos förvaltningarna. Istället bildades en svensk
arbetsgrupp för att utveckla ett alternativ till MSC. Det
visade sig dock svårt för denna arbetsgrupp att finna en
inarbetad organisation som ville ta på sig uppgiften att
kontrollera och märka fisken.

Kravmärkt fiskfoder
I mitten av 1990-talet utvecklades regler för ekologiskt
vattenbruk av norska Debio och svenska KRAV. Debios
och KRAVs regler gäller i huvudsak laxfiskar. Fodret till
dessa fiskar baserar sig till stor del på foderfisk, som
fångats till havs. Man insåg snabbt att om den ekologiska
märkningen av odlad fisk skulle vara trovärdig, måste
man också kunna garantera att foderråvaran är uthållig.

Hittills har man haft regler om att fodret skall
innehålla en hög andel fiskavrens och fisk som inte anses
lämplig som människoföda. Fiskavrens består till största
delen av huvud, inälvor och  övriga skelettdelar. Av-
renset innehåller betydligt mer fosfor och kalcium än hel
fisk, och kan inte utnyttjas till fullo av fisken i odling.
Detta leder till ett avsevärt högre fosforläckage från
odlingarna. Genom att använda hel fisk kan man kom-
ma runt detta. Men så länge man inte kan garantera att
den hela fisken kommer från ett uthålligt fiske är det
svårt att påstå att fodret och dess användning är uthållig.

KRAV uppfyller krav
KRAV har en bland konsumenter välkänd märkning och
en utbyggd organisation för kontroll och märkning av
livsmedel. Organisationen uppfyller också fiskbranschens
och förvaltningens behov av en oberoende märknings-

FAKTA KRAV
KRAV är ett kontrollorgan för ekologisk produktion. Föreningen startade
1985, och har nu en ansluten primärproduktion på nästan 175 000 hektar.
Antalet godkända produkter är drygt 3300 stycken, och försäljningsvär-
det i konsumentledet är cirka 1,5 mdr kronor. Cirka 4700 företag (varav
3300 lantbruksföretag) är anslutna till KRAVs kontroll. KRAV har regler
och kontroll för hela livsmedelskedjan från foder och gödsel fram till
butiker och restauranger. Föreningen har 23 medlemmar och tre associe-
rade medlemmar. Föreningens verksamhet finansieras nästan helt och
hållet av de avgifter de anslutna betalar.
Mer statistik, regler och förteckning över anslutna och produkter på:
www.krav.se

TEXT Johan Cejie, fil mag i marinbiologi och KRAVs projektledare
för vild fisk.
TEL 018-10 78 17
E-POST johan.cejie@krav.se

organisation, som har viljan och kapaciteten att utveckla
regler för märkning av uthålligt fiskad fisk.

Frågan om märkning av vild fisk är dock av principi-
ella skäl en svår fråga för KRAV. I början av februari 2001
beslutade KRAVs styrelse att KRAV kan och skall försöka ta
initiativet i fråga om att skapa regler och en kontrollor-
ganisation för märkning av vild fisk. För närvarande
pågår arbetet med att hitta intresserade aktörer, som kan
delta i utvecklingsarbetet.

Ännu ej KRAVmärkt bergtunga i fiskdisk Foto: Roger Lindblom


