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Om vi ska äta fisk-
Vilken fisk ska vi äta?

Friederike Ziegler, SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik
Nyttig fisk i ett hållbart perspektiv

Seminarium 10 februari 2010



• Vad är problemet med fisk, fiske 
och vattenbruk?

• Exempel från olika delar av världen
• Är miljömärkning lösningen?
• Andra lösningar?
• Så: Vad kan vi äta?

Upplägg



Vad är problemet? Totala landningar 
har minskat sedan 1990.

Källa: FAO 2008, State of the Worlds Fisheries and Aquaculture



Vad är problemet?

Källa: FAO 2008, State of the Worlds Fisheries and Aquaculture

• 28% av bestånden överfiskade, kollapsade eller återhämtar 
sig efter kollaps

• 52% fullt nyttjade
• 20% måttligt nyttjade eller underutnyttjade



Uthålligt fiske- vad är det?
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Livscykelperspektivet

• Kartlägger resursåtgång och 
utsläpp i relation till en produkt

• Följer produkten från 
fiske/fiskodling genom 
produktionskedjan 

• Carbon footprint=LCA?   
Klimat en av många kategorier 
i LCA



Närmast är inte alltid bäst…
Global Warming Potential (GWP)
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Refrigerant contribution to GWP
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Krokfångad torsk är grön- men 
klimatintensiva kylmedel kan undvikas…



Lösningar?

• Är odlad fisk svaret på problemet?
• Mer uthållig fiskeriförvaltning
• Ansvarsfull fiskbransch
• Miljömärkning

• Allt detta kräver mycket kunskap



Laxfiske och -odling…
Inga enkla sanningar!
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Feed production
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Transport (processing to wholesaler)

Climate impact 
(kg CO2e/ kg salmon fillet in NY)
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Blad1

		BASE CASE		Norway		MH Norway		Scotland		MH Scotland		Chile		MH Chile		Canada		MH Canada		Lerøy										IMPROVEMENTS				Base case		FCR=1.0		Proportion marine=40%		Menhaden as marine input		All of it

		GWP		1.83		1.74		3.27		3.29		2.26		2.26		2.54		2.54		1.96										GWP		Norway		1.83		1.67		1.69		1.07

		tonne/tonne LW																												tonne/tonne LW		Marine Harvest		1.74		1.64		1.61		1.03

																																Lerøy		1.96		1.71		1.8		1.14

		FCR=1,3		Norway				Scotland				Chile				Canada						Lerøy

		GWP		2.13				3.19				1.98				2.51						2.18

		tonne/tonne LW
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Global warming emissions 
(tonnes/tonne LW salmon farmed)
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Global warming emissions when FCR constant (1.3)
(tonnes CO2e/tonne LW salmon)
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Climate impact (kg CO2e/
kg LW salmon produced)



						Frozen purse-seined Sockeye		Frozen troll-caught Chinook		Fresh from BC		Fresh Chilean		Frozen Chilean		Fresh Norway

						1.6226262398		3.9589706122		3.2879886259		10.303600676		3.0526769222		8.5273349125

				Frozen Chilean		Fresh Chilean		Fresh Chinook		Fresh Sockeye		Frozen Chinook		Frozen Sockeye

		Feed production		2.09		2.09		0		0		0		0

		Farming (excl. feed production)		0.167		0.167		0		0		0		0

		Salmon fishing		0		0		2.58		0.2566		2.58		0.2566

		Processing (incl. packaging)		0.248		0.214		0.29		0.29		0.511		0.511

		Transport (processing to wholesaler)		0.515		7.83		4.87		4.87		0.86		0.855





		



Global Warming emissions 
(kg CO2e/kg product at wholesaler in NY)
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Ekologiska effekter av laxodling



Exempel på indikatorer
Proposed impact 
categories

Proposed midpoint 
indicators

Proposed endpoint 
indicators

Seafloor impacts of 
organic waste

Farm nutrient emissions 
(PO4eq)

Area smothered by 
farm waste (m2) * 
recovery time of habitat 
(years)

Impacts on biodiversity •Number of escaped salmon
•Number of reported disease 
outbreaks
•Lice abundance on farms 

Reduction in survival of 
wild salmon (%)



Förvaltningens roll?
• Reglerar vem som får fiska, hur, när, var… och detta 

påverkar i hög grad miljöpåverkan per kilo fisk som landas, 
både lokal (biologisk) och global (klimat) !



Torskfångster efter två decennier



Norge är “världsmästare” på 
fiskeriförvaltning…



…Norskt fiske är energieffektivt…

 Fuel factors 
[liter fuel / kg landed round weight] 

Standard  
deviation 

Cod 0.24 0.096 
Haddock 0.29 0.11 
Saithe 0.29 0.13 
Herring 0.091 0.029 
Mackerel 0.094 0.031 

 



…och norska fiskprodukter är relativt 
klimatsmarta
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En ansvarsfull fiskbransch
• Reject the worst, select the best, improve the rest 

• Uthållighet börjar bli en så stor fråga att den kräver 
samarbete mellan företag

Fiske
båt

Transport Köpare/
Auktion

Transport
Producent Handel

Transport
Middag
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Miljömärkningens roll
• Ge tilläggsinformation till 

konsumenter
• Förmedla komplexa 

forskningsresultat
• Stödja de mest uthålliga formerna 

av produktion
• Krävs idag för att stanna kvar/ta 

sig in på marknader



Bättre integrera uthållighetens olika 
dimensioner

• Förenklar för producenter
• Förenklar för konsumenter 
• Mer komplext för 

certifieringsorgan och 
regelutvecklare



KRAVs integration av klimatfrågan i 
regler för fiske

<0.5 l diesel/kg blandad, rensad fisk landad för 
konsumtion

<0.07 l diesel/kg blandad hel fisk landad för 
foderändamål

Syntetiska kylmedel ej tillåtna ombord



Carbon label?



Så vad kan vi äta mer av?

• Miljömärkt fisk
• Fisk från hållbara bestånd som fiskas 

med skonsamma fiskemetoder
• Fisk som idag används till foder (sill, 

makrill, skarpsill, blåvitling, Anchoveta)
• Musslor och andra filtrerare



Thanks!

Tack!  
sik.se
fz@sik.se
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