
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Miljögifterna i Östersjön minskar – ska vi äta mer 
Östersjöfisk? 

 
 

 
 
 
 
 
För folkhälsan är det viktigt att konsumtionen av fisk ökar. Men hur ska det gå till? Vi blir allt fler 
människor och världens fiskresurser är redan hårt utnyttjade. Kan vi fortsätta att begränsa konsumtionen 
av Östersjöfisk? Gör miljögifter fortfarande denna fisk ohälsosam? Eller har halterna av miljögifter minskat 
så mycket att vi kan öka konsumtionen? 

I över ett halvt sekel har det varit känt att fiskar från Östersjön kan innehålla så höga 
halter av miljögifter, att de skadat sälar och rovfåglar som är storkonsumenter av fisk. 
Det finns även rapporter om negativa effekter på oss människor. Därför finns råd om att 
vi ska avstå eller begränsa konsumtionen av vissa Östersjöfiskar. Det finns konsumenter 
som av rädsla helt avstår från att äta Östersjöfisk. En minskad efterfrågan på Östersjöfisk 
har slagit mot det småskaliga, kustnära yrkesfisket som uteslutande bedrivs för fångst av 
konsumtionsfisk.  
 
Det effektiva storskaliga fisket, som till övervägande del fångar fisk som används som 
industriråvara, har inte påverkats på motsvarande sätt utan istället expanderat. Detta fiske 
sysselsätter emellertid förhållandevis få personer och bidrar i mindre utsträckning till att 
skapa ekonomiska värden i kustbygderna. 
 
Under de senaste decennierna har halterna av många miljögifter minskat påtagligt, vilket 
resulterat i stora ökningar av antalet sälar och havsörnar. En mycket tydlig minskning av 
gifthalten har också registrerats i ett av våra viktigaste livsmedel – modersmjölken. Hur 
ska vi se på den aktuella miljögiftsituationen i Östersjön? 
 
Seminariet arrangeras av KSLA:s Östersjökommitté, vars mål är att ”belysa utmaningar 
och möjligheter för vitalisering och förnyelse av Östersjöns kustbygder. Fokus är ett rikt 
näringsliv grundat på hållbart brukande av kustens naturresurser på land och i vatten”. 
 
Varmt välkomna! 
 
Eva Pettersson, Akademisekreterare och vd 
 

 
Tid & plats 
Onsdag 11 maj kl. 10–16 
på KSLA, Drottninggatan 
95B, Stockholm 
Sänds även via Zoom, 
länken mejlas ut dagen 
före. 
 
Anmälan 
Senast 9 maj på denna 
länk 
https://dinkurs.se/79578 
Fysiska deltagare måste 
göra ev avbokning senast 
9 maj för att inte faktureras 
SEK 500.  
 
Frågor 
Innehåll: 
Sara Österman, 
sara.osterman@ksla.se 
08-54 54 77 06 
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson, 
agneta.ohlson@ksla.se 
08-54 54 77 12 

 
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens fond.  

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/79578
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Miljögifterna i Östersjön minskar – ska vi äta mer 
Östersjöfisk? 
 
Moderator: Professor Sture Hansson, sekreterare i KSLA:s Östersjökommitté 
 
 
10.00 Välkommen till KSLA & Inledning 

Gunilla Brattberg, ordförande i KSLA:s Östersjökommitté 

10.15 Moderatorn har ordet 
Sture Hansson 

10.30 Miljögifter i säl och havsörn 
Sara Persson, Naturhistoriska riksmuseet 

11.00 Miljögifter i fisk – övervakning och fördelning i olika delar av fisken 
Suzanne Faxneld, Naturhistoriska riksmuseet 

11.30 Variation i föroreningshalter i kustnära fångstområden  
Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet 

12.00 Presentation av lunchmaten och projektet Resursfisk 
Henrik C Andersson, Länsstyrelsen Stockholm 

12.15 Lunch 

13.20 Positiva hälsoaspekter på fiskkonsumtion 
Ann-Sofie Sandberg, Chalmers tekniska högskola 

13.40 Miljöföroreningar i fisk – vad händer nu? 
Emma Halldin Ankarberg, Livsmedelsverket 

14.00 Kostråd i Finland – en balansgång mellan nytta och risk 
Sebastian Hielm, Livsmedelsavdelningen, Jord- och skogsbruksministeriet Finland 

14.20 Kaffe 

14.45 Diskussion med panel och åhörare 

16.00 Avslutning 
 
 

http://www.ksla.se/

