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• SIK helägt dotterbolag till SP med 

ca 100 anställda, Göteborg

• Miljö och Uthållig Produktion vår

enhet med idag ca 25 anställda

(varav 4-5 i marina projekt)

• SP är Sveriges Tekniska

Forskningsinstitut, Borås (1300 

anställda)

SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik



Food miles, ett kärt ämne 



Food miles, ett kärt ämne 



Upplägg 

• Fiskproduktion i världen: Hur, vad och var? 

• Kött eller fisk? Odlat eller vildfångat?

• Miljömärkning av odlad respektive vildfångad fisk

• Svar på frågorna

• Kom ihåg!



Fiskproduktion globalt

Källa: FAO State of the Worlds Fisheries and Aquaculture 2012



Hur mår bestånden?



Hur används fisken?



Fisk, en globaliserad handelsvara



Topp-tio arterna, fiske



Topp-tio arterna, odling
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Marina livsmedels livscykel
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Sjömat i perspektiv
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Kött eller fisk- ingen enkel fråga!

(Bild efter Pelletier et al. 

©Formas ur Formas Fokuserar, 

Havsbruk som håller i längden)
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Odlat eller vildfångat?
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Odlad sjömat och miljömärkning-

hur funkar det?

Källa: Malin Jonell, Uppsala Universitet



• Processen olik

• Innehållet likt vad gäller biologiska delar

• KRAV har vissa tillägg

• KRAV sätter hög ribba och visar vägen

• MSC höjer basnivån och trycker på hela näringen

• Kompletterar varandra bra, passar för olika situationer

På den svenska marknaden (vildfångat) : 

KRAV och MSC



• Lax finns som KRAV

• Pangasius och Tilapia som ASC, 

men lax kommer snart! 

På den svenska marknaden (odlat) : 

KRAV, ASC, Naturland



• En garanti för att ett visst regelverk är uppfyllt

• En garanti för att produkten inom sin produktgrupp är ett bra alternativ

(ur miljö-, djurvälfärds-, hälso- och klimatperspektiv t ex)

• Den ger en ökad spårbarhet kring fiskens ursprung

Vad är miljömärkning?

• En garanti för att en certifierad produkt är ett bättre alternativ än icke-

certifierade

• En garanti för att produktionen kommer att förbättras i samband med 

certifieringen

• En garanti för att aldrig någonting kommer att gå snett

Vad är det inte?



Så hur ska man välja?

• Miljömärkt!

• Ej Rödlistat! (WWF, ArtDatabanken)

• Miljöstyrningsrådets fisklista

(offentlig upphandling)

• Kolla upp Livsmedelsverkets råd

• Vill man veta mer finns mycket att

läsa!

whitefishmall.com



Gör ditt middagsval någon skillnad?

• Efterfrågan skapar ett tryck uppåt i kedjan

• Signaleffekt!

• Men: Konsumenten kan inte förväntas lösa alla fiskets och

fiskodlingens problem- ett tryck uppifrån krävs också

(förvaltning)



Ja det verkar så!

Miljömärkt fisk ger fler fiskar i haven

I dag släpps en vetenskaplig studie som visar att konsumenter som väljer miljömärkt fisk bidrar 

till fler fiskar i våra hav.  På tio år har fiskbestånd från fisken som följer Marine Stewardship 

Councils (MSC:s) regler ökat fem gånger mer än andra bestånd under samma period. 

—Studien visar tydligt att konsumenters val av MSC-certifierade produkter stödjer väl förvaltade 

fiskbestånd och en utveckling mot ett alltmer uthålligt fiske, säger Friederike Ziegler, forskare vid 

SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik.

Detta är den första omfattande analysen som jämför MSC-certifierade fiskbestånden med icke-

certifierade. Studien omfattar 45 MSC-certifierade och 177 icke-certifierade fisken och 

publicerades idag i den vetenskapliga online-tidskriften Public Library of Science. Studien slår 

fast att:

De MSC-certifierade fiskbestånden har de senaste tio åren ökat med 46 procent. De icke-

certifierade fiskbestånden hade under samma period ökat med 9 procent. 

Inga bestånd som är MSC – certifierade är överfiskade, dvs har passerat den gräns där antal 

fiskar är så få att de får svårt att reproducera sig.

—När det gäller framtiden är det tänkbart att man kommer att flytta fram positionerna ytterligare, 

att dagens mål kan bli morgondagens gränsvärden som ej får understigas, säger Friederike

Ziegler Forskare vid SIK.

Pressmeddelande från MSC i samband med publicering av studien: Gutierrez et al. 2012:

Eco-Label Conveys Reliable Information on Fish Stock Health to Seafood Consumers. 

PLoS ONE 7(8): e43765



Kom ihåg detta

• Det är viktigare att fisken är hållbart fiskad än var

• Större skillnad mellan fisk och fisk än mellan kött och fisk

• Svinn i hela kedjan ökar miljöpåverkan av produkten!

• Det är lätt att välja rätt!

• Ditt val gör skillnad både på kort och lång sikt!



Thanks!

Tack, tack!

Frågor? 

fz@sik.se


