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Kooperativ förening - ägd och styrd av sina medlemmar

Drygt 700 000 medlemmar i Stockholmsområdet

Medlem och stor delägare (20 %) i Kooperativa Förbundet (KF)

Driver ingen egen affärsverksamhet

Konsumentkooperationens verksamhetsidé

Att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt

för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar

utveckling för människor och miljö.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS)
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Anette 65 år

Fisk 2 ggr i veckan

Lax, torsk, lite plattfisk

Fiskodling ??? Inga 

synpunkter. Har varit på en 

fiskodling i Nordnorge en 

gång.

Odling globalt?: 40 – 50 

procent



Harald 65 år

Gillar lax, rödspätta, torskrygg – och 

fiskpinnar!

Fiskodling : Lax, havskatt och marulk.

Prisvärt och billigt i förhållande till kött

Fiskodling? Ganska artificiellt med 

mediciner till fisken. Helt okej att äta 

dock. 

Odlingen globalt? Fem procent av 

konsumtionen kanske… 



Tommy 45 år

Fisk? GOTT!!!

Lax och torsk

Helst färsk men sej fryst

Okej prismässigt

Bättre att odla i norska fjordar än i 

Östersjön som är ett känsligt hav.

Energikrävande men mindre 

klimatpåverkan än kött.

Odlad fisk minskar risken för överfiske i 

haven 



Maria 61 år

Fisk? Nyttigt och gott och ibland lyxmat!

Lax, torsk, sill, färsk tonfisk och gös. Lyx.

Fryst fisk billig. Lyxfisk dyr

Bättre med odlad torsk än frifångad. Tar bara 

upp den fisk man behöver.

Liten svensk odling, kanske röding i Norrland. 

Globalt kanske 10 % av konsumtionen.



Samuel 25 år

Fisk är svårt

Gott men känsligt ur miljösynpunkt

Prisvärd, för billig för att den ska vara 

hållbart fiskad

Odlad fisk? Pangasius, säkert förfärlig 

hantering i fjärran länder, antibiotika etc

Troligen är frifångad bäst ur 

hållbarhetssynpunkt, ingår redan i 

kretsloppet

Globalt? 50 procent ungefär



Cilla 23 år

Fisk är gott, äter mycket lax

Nyttigt

Fiskodling? Ingen aning, ingen uppfattning



2 av 3 har dålig 

koll



20 proc

16 proc





27 proc



1 av 2 - 3 svarar ”rätt”



Tack för mig!

Frågor?

Synupnkter?


