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KSLA - Vattenbruk – Mat, 

myter och möjligheter



Friska marina och 

limniska ekosystem 

God biologisk mångfald 

Hållbara fiskbestånd

Hållbar fiskodling

Hållbart producerad mat



WWF ett globalt nätverk 



Bestånden minskar…



Köpa fisk?



Uppdaterad 2012 i Sverige & Baltikum 2013

Europa 2010 & 2011 gemensam lansering

Norden 2009 gemensam lansering

Mer än 1 miljon fiskguider i Sverige 2008

WWFs Fiskguide sedan 2002



Torsk en symbolart för svenskt fiske! 

Lax odlad norsk på vardagsmenyn!



Illegal

Laglig

Ansvarsfull – bättre förvaltning / skötsel

Hållbar – ekosystem = ekonomi

WWFs  ansats



Förändra marknaden -

minska fotavtrycket

Ansvarsfulla 
företag

Informerade 
konsumenter

Laxindustrin 70% ASC 2020 



Fisken vi väljer att köpa

• Art, populärnamn (vetenskapligt)

• Produktionssätt (fiskad eller odlad)

• Fångstområde för vildfångat

• Produktionsland för odlat

Vad vet vi inte?

• Är beståndet hållbart fiskat?

• Kommer fodret från hållbart 
nyttjade bestånd?

• Fiskemetoden - bifångst

• Rätt storlek 

Vad vet vi?



Spårbarhet hela vägen

från producent till tallrik

Fiskebåt

Fiskodling

Transport Köpare/

Auktion

Transport

Producent Handel

Transport

Middag



Miljökriterier för odlad fisk

• Foderfisk

• Fisktäthet i odlingen

• Kemikalieanvändning

• Rymningar

• Näringsläckage

Lax och öring...…
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Tillståndet för miljön  
8 maj 2012
Inger Näslund, Världsnaturfonden WWF

Rätt fisk – fiskrätt?

Odlad hajmal, tilapia, tropisk räka, 

musslor och ostron



Vietnam och odling av

Pangasius / hajmal



Till 2020 är 70% av odlad lax 



ASC och Krav i svensk fiskodling

Abborre, gös, karp – ansvarsfullt, hållbart, ekologiskt!

Renare produktion – minskade utsläpp

Nya modeller – nya metoder för odling

Hållbart producerat fiskfoder – alternativ produktion



Nationell och välrenommerad

- odlad lax, öring, abborre, gös, karp….



Varför arbeta med certifiering?

Viktigt att alla aktörer tar sin del av ansvaret för en 

ändrad syn på produktion och konsumtion av 

hållbara fiskprodukter och produktionssystem.

• Politiker

• förvaltare 

• fiskare

• vattenbrukare

• producenter

• inköpare

• handeln

• restauranger

• konsumenter



Bilogisk mångfald & hållbara ekosystem



WWF IN SHORT

WWF is in over

100 countries, on

5 continents

+100

WWF was founded

in 1961.

In Sweden founded 1971

1961 / 1971

WWF has over

5,000 staff 

worldwide

+5,000

WWF has over

5 million supporters

+5M
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Tack!

www.wwf.se

inger.naslund@wwf.se

© 2010, WWF. All photographs used in this presentation are copyright protected and courtesy of the WWF-Canon Global Photo Network and the respective photographers.

http://www.wwf.se/
mailto:inger.naslund@wwf.se

