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Inledning
Mat ur sjöar, dammar och hav blir allt viktigare när
jordens befolkning växer och landarealen inte räcker
till. Men hur ska vi bruka havet på ett hållbart sätt
så att både fiskbestånd och ekosystem klarar sig?
Behöver vi vänja oss vid nya arter och fiskprodukter
på tallriken? Vi går allt mer från att vara jägare till
att vara odlare av sjömat. Hur kan vi ordna smarta
system för vattenbruk? Hur kan vi använda alger?
Kan havet ge oss nya mediciner? Får vi svenska
havsbönder i framtiden? Vad händer med EU:s
fiskeripolitik?

Drygt 40 forskare skriver i boken och vägleder oss
genom teman som nytta och risker med sjömat, nya
produkter ur sjöar och hav, vägar till hållbart vatten
bruk och vägar till hållbart fiske. Boken avslutas med
en ordlista. Den inleds med en historisk artikel om
sill och tre artiklar som vänder sig direkt till dagens
fiskkonsumenter.
Sill är en av de vanligaste fiskarterna globalt och
har mycket stor ekonomisk betydelse. Det har den
också haft under gångna århundradens långa sill
perioder. Sillen bidrog till att modernisera ekonomin
på den svenska västkusten under 1700-talet och till
att skapa ett dynamiskt handelsnätverk – ett tydligt
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exempel på hur marina resurser kan påverka samhällsutvecklingen. När sillen försvann blev det lite
av en katastrof. Det som anses normalt kan snabbt
förändras, skriver Per Hallén, Göteborgs universitet.
Sjömat, det vill säga fiskar och skaldjur som är
fångade eller odlade i sjöar och hav, är i dag en av de
mest globaliserade handelsvarorna. Nettoflödet går
från fattigare till rikare länder, och det är bara en
liten del av världens befolkning som kan unna sig
lyxen att äta odlade jätteräkor eller rovfiskar som lax
och tonfisk. Ur rättvisesynpunkt borde vi i västvärlden
kunna tänka oss nya arter på tallrikarna – och även
äta mer av bifångster och biprodukter, skriver Sara
Hornborg, Institutet för Livsmedel och Bioteknik
(SIK). En ökad del av fiskfångsten borde också kunna
gå till direktkonsumtion i stället för att bli foder.
Ilona Miglavs, Svensk Fisk, tar oss med på en upptäcktsfärd i fiskdisken. När vi köper fisk till middag
väljer vi oftast arter som vi känner igen. En av utmaningarna i framtiden blir att utnyttja många fler
arter så att trycket på enskilda arter minskar. Samtidigt
måste försiktighetsprincipen följa allt fiske och fiske
trycket anpassas till vad varje art klarar av. När fisken
väl är fiskad på ett hållbart sätt är det viktigt att ha
kunskap om hur produkterna bäst tas tillvara. Gamla
traditioner kan förenas med modern teknik och gastronomi – och resultera i läckra produkter för konsumtion, skriver Ilona Miglavs.

Fiskkonsumenten kan bidra till mer hållbart fiske
genom att välja KRAV- eller MSC-märkt fisk. Men
miljömärkning är bara ett steg på vägen mot hållbart
fiske, skriver Veronica Sund, SIK. Även politikerna
måste ta sitt ansvar och införa incitament för uthålligt
fiske. Hennes förhoppning är att märkningen inte
kommer att behövas i framtiden utan att allt som
får säljas också är uthålligt producerat. Egentligen
borde de som producerar på ohållbara sätt få stå för
kostnaden för miljöförstörelsen, i stället för att den
extra kostnaden läggs på den miljömedvetna konsumenten som det ofta är i dag.
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Nytta och risker med sjömat

Fisk är hälsosam mat − men inte förrän den är uppäten.
Därför är det viktigt med smaken. Hur smakar då
riktig fisk? Det är svårt att säga eftersom det är stor
skillnad på alla de arter som används till konsumtion. Olika fiskarter smakar och luktar på olika sätt
och har varierande konsistens. Vi kan få en mångfald av sensoriska upplevelser från sjöar och hav. Om
vi inte äter fisk snuvar vi oss själva på en fantastisk
upplevelse, skriver Grethe Hyldig, Danmarks tekniska universitet.
Vilken näring får vi från fisk – och hur mycket?
Elisabet Amcoff och Anna Karin Lindroos på Livsmedelsverket reder ut fakta kring näringsinnehållet.
Fisk och skaldjur ger oss bland annat D-vitamin, jod

och selen – ämnen som för många kan vara svåra
att få i sig tillräckligt av. Fisk har också en bra fettsyresammansättning och ger oss de viktiga omega 3fettsyrorna.
Men fisk är mer än bara fiskolja, skriver Ann-Sofie
Sandberg, Chalmers tekniska högskola, och Agnes
Wold, Göteborgs universitet. Tidig introduktion av
fisk skyddar mot allergier, och fet fisk skyddar mot
död i hjärt-kärlsjukdom. Det är de två hälsoeffekter
som hittills är bäst bevisade. Forskarna behöver ta
reda på mer om vilka sjukdomar som fisk kan motverka. Forskarna börjar också kunna studera om
livsmedel har olika effekter på människor med olika
genuppsättning. Vi kan förvänta oss individanpassade
kostråd i framtiden.
Fisk är nyttigt, men kan också innehålla miljö
gifter. Vi ska inte äta för mycket insjöfisk med metyl
kvicksilver, och vi ska inte äta för mycket fet fisk med
dioxiner och PCB. Det finns kostråd som säger att vi
bör äta fisk två till tre gånger i veckan. Men om man
är gravid får man se upp med vilka fiskar man äter
och hur ofta. Hur ska konsumenten veta vilka fiskar
som är bra? Trots gränsvärden och kostråd är det
komplext att väga nytta mot risk med fisk, skriver
Charlotte Bergkvist, Helen Håkansson och Marika
Berglund på Karolinska Institutet.
När vi talar om miljögifter i fisk tänker vi oftast
på konsekvenserna för människor som äter fisken.
Men hur mår egentligen fiskarna själva? De lever

och fortplantar sig i en kemisk cocktail där de ständigt
utsätts för bland annat ämnen som människan har
framställt och släpper ut, som dioxiner, PCB, bromerade flamskyddsmedel och en mängd vardags
kemikalier. Fiskar har ett avgiftningssystem, men
det fungerar långsamt för vissa organiska miljögifter.
Östrogener och andra hormonstörande kemikalier
kan ge hormonrubbningar och färre fiskar på sikt,
skriver Anders Bignert, Naturhistoriska riksmuseet,
Malin Celander, Göteborgs universitet, och Peter
Haglund, Umeå universitet.
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Nya produkter ur sjöar och hav

Av den fisk som landas och odlas i Sverige för livsmedelsändamål används bara cirka hälften av vikten
till filéer. Resten är många tusentals ton restmuskel
som sitter väl gömd i krångliga benstrukturer. I Sverige
har vi ingen tradition att äta hela torskhuvuden eller
torskryggar, så vi får använda andra sätt att komma
åt muskeln. Ingrid Undeland, Chalmers tekniska
högskola, beskriver olika metoder. Vad går att göra
med resterande ben, skinn och inälvor? Fiskolja är
okej, men vad sägs om att lägga fiskmagen i soppan?
Eller att dricka öl och vin som är klarnat med gelatin
från simblåsa? Marknadsföringen av nya fiskprodukter
blir avgörande för konsumenternas acceptans.
Fiskodlingen kommer att öka, och produktionen
måste förbättras så att den blir uthållig. Det kan behövas både ny teknik och nya foderkällor. Vad skulle

konsumenterna säga om genmodifierad fisk kom ut
på marknaden, eller om genmodifierade grödor
användes till fiskens foder? Som konsumentattityderna ser ut i Europa verkar det mörkt, skriver Pirjo
Honkanen, Norska institutet för mat, fiskeri- och
akvakulturforskning. När det gäller foder av restprodukter från fiskindustrin är bilden ljusare. Här finns
det hållbarhetsargument att ta till. Även om odlad
fisk har ett lite skamfilat rykte så är det billig och
nyttig mat som konsumenterna kommer att köpa
även i framtiden.
Alger används som mat, kosttillskott och livsmedels
tillsatser. Makroalger med sina vitaminer, mineraler
och antioxidanter är lika hälsosamma som värstinggrönsakerna broccoli och spenat, men vattnet där
algerna skördas måste vara rent. Alger som kosttillskott kan vara utmärkt, men utomhusodlingar av
mikroalger kan förorenas av olika organismer. Alger
som livsmedelstillsats kan också vara bra, till exempel alginater och agar. Men med karragenan finns
det hälsorisker som inte har uppmärksammats tillräckligt av samhället, skriver Pauline Snoeijs Leijonmalm och Marianne Hielm Pedersén, Stockholms
universitet.
Havet ger och havet tar – det har kvinnor på
Zanzibar fått erfara. Tidigare var de mångsysslare
med havet som bas; nu är de inriktade på algodling.
De odlar rödalger som inte går att äta men som
ger karragenan, ett populärt tillsatsämne till mat i

moderna samhällen. Arbetet med algodlingen har
visat sig vara tungt, farligt och olönsamt. Det finns
flera förslag till förbättring av verksamheten, men de
nya idéerna ställer nya krav på kvinnorna och får nya
konsekvenser. Vi som kommer utifrån måste lyssna
på vad kvinnorna själva vill, skriver Maricela de la
Torre-Castro, Stockholms universitet.
Mikroalger utnyttjas bäst om vi äter dem direkt
utan att låta dem passera näringskedjan och landa som
fisk i våra magar. Men det lönar sig inte att skörda
algerna direkt ur havet, så vi måste odla dem. Männi
skor har arbetat med mikroalgsodling sedan 1950talet utan att lyckas med storskalig matproduktion.
Det är fortfarande en öppen fråga om algodling kan
bli tillräckligt effektiv och stor för att algerna en dag
ska bli en viktig del av vår föda. Mycket hänger på
hur algodling för biobränsleproduktion kommer att
lyckas och vilka andra produkter som samtidigt kan
tas fram, skriver Niels Thomas Eriksen, Aalborgs
universitet.
Det marina ekosystemet är fortfarande en relativt
outforskad källa till nya molekyler som kan användas
till läkemedel. Men det finns potential i havet, särskilt nu sedan forskarna har lärt sig att få fram tillräckliga mängder av de intressanta substanserna utan
att skörda tonvis med marina organismer. Utveckling
av ett nytt läkemedel baserat på en särskild molekyl
är en mycket tidskrävande och kostsam procedur,
skriver Lars Bohlin, Uppsala universitet.
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Vägar till hållbart vattenbruk

I dag går vi mer och mer från jakt på fisk till odling
av fisk, det som kallas vattenbruk. Det hållbara vatten
bruket måste hitta lämpliga foderråvaror och ytor
för odlingen, och begränsa utsläpp av närsalter och
spridning av sjukdomar. Ur ett resursperspektiv
skulle vi med fördel kunna ersätta en del av vår djurhållning på land med vattenbruk. Men vi måste byta
fokus när det gäller vilka arter som odlas, hur och
var de odlas. Fler vattenbruksarter och småskaliga
odlare i utvecklingsländer behöver involveras i miljö
certifieringen, skriver Max Troell, Beijerinstitutet
och Stockholms universitet, Patrik Rönnbäck,
Högskolan på Gotland, och Malin Jonell, Högskolan
på Gotland och Stockholms universitet.
Anders Kiessling, Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU), skriver om vattenbruk i Sverige – då och
nu. Fastän fiskodlingen bidrog bara mycket lite till
övergödningen i vatten blev den starkt omdebatterad i Sverige på 1970-talet. Det ledde till att vattenbruksnäringen i princip stod helt stilla under 25 år
i vårt land, medan den växte i Norge. Nu har den
svenska regeringen gett klartecken till utveckling av
fiskodling igen, men bara på villkor att lokala miljö
problem undviks, att näringsämnen från odlingen
går i kretslopp och att fisken inte föds upp på foder
som människan lika gärna skulle kunna äta direkt.
Svenskt vattenbruk kan utvecklas till en viktig

och hållbar del av livsmedelssektorn, skriver Björn
Thrandur Björnsson och Kristina Sundell, Göteborgs
universitet. För det behövs forskning både kring
tekniskt smarta odlingssystem och kring fiskens tillväxt, foder, hälsa och välfärd. Stress kan göra fisken
mer infektionskänslig. Genom avelsarbete ska den
vilda fisken domesticeras så att den växer snabbare
och får bättre köttkvalitet och motståndskraft mot
sjukdomar. Men allra först måste fisken kunna för
öka sig i fångenskap. När det gäller foderutnyttjande
är fiskar något av världsmästare, och odlad fisk kräver
mindre foder än vild.
Hälften av den fisk vi äter i världen kommer från
odlingar. Men vattenbruket måste lösa foderfrågan
som har bidragit till att ge fiskodling dåligt rykte. Vi
kan inte fortsätta att mata odlad fisk med foder som
lika gärna kan användas direkt som mat för männi
skor, skriver Andreas Pettersson, SLU. Under de senaste åren har det skett en stark utveckling på fodersidan.
Forskarna arbetar nu med att hitta alternativ till fiskolja och fiskmjöl, till exempel musselmjöl och mikrobmjöl. Fisk är effektiv som foderomvandlare och tål en
del substanser som människan inte klarar av.
Svenska vattenkraftsmagasin är utarmade på näring
och behöver näringstillförsel för att fiskarna där ska
växa sig stora. Försök med gödsling har gjorts med
gott resultat. Men gödslingseffekten avtar ganska
snabbt. Ett annat sätt är att odla fisk i magasinen.
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Vägar till hållbart fiske

Fiskodlingar läcker foderspill och fekalier som ger
näringsämnen direkt för djurplankton och fisk. Potentialen i magasinen är stor och risken för övergödning
mycket liten, skriver Anders Alanärä, SLU.
Vattenbruk påverkar miljön, precis som andra näringar. Fiskodling kan orsaka övergödning och sprida
sjukdomar till vilda fiskar. Odlad fisk kan rymma
och ge genetiska och ekologiska störningar. Mussel
odlingar påverkar landskapsbilden och förändrar
livsmiljön för andra organismer. Om politiker och
myndigheter sätter rimliga ramar för det svenska
vattenbruket kan det skapa arbetstillfällen i glesbygden och producera nyttiga livsmedel. En felaktig
utveckling kan däremot leda till allvarliga problem,
menar Anders Alanärä, SLU.
Är bönder till havs något för Sverige? Skulle de
kunna odla och skörda nya resurser ur havet på ett
hållbart sätt för att utveckla kustregioner? Odlade
mikroalger, makroalger och musslor samt vilda
makroalger och vass kan bli råvaror för produkter
som bioenergi, läkemedel, färgämnen, gödsel och foder
– om vi använder dem på ett klokt sätt i en fabrik.
Det här kan vara både ekologiskt och ekonomiskt lönsamt, skriver Fredrik Gröndahl, Kungliga tekniska
högskolan. Men då bör vi också sätta ett värde på
samhällsnyttan av indirekta nyttor som till exempel
minskad övergödning, renare stränder och kustvatten som lockar fler turister.

EU-kommissionen lägger förslag om dels de regler
som ska gälla för fisket, dels hur det ekonomiska
stödet ska disponeras. Besluten fattas av ministerrådet. En ny gemensam fiskeripolitik är på gång när
den här boken ges ut. Fiskeripolitiken från år 2002
har inte lyckats nå sina mål, skriver Bengt Sjöstrand,
tidigare på Fiskeriverket. Inför reformarbetet har
kommissionen pekat på ett antal brister, bland annat
fortsatt överkapacitet i fiskef lottan och inrotad nonchalans mot regelsystemet.
Hur går det för torsken i Östersjön? Frågan är
lika aktuell i dag som för tio år sedan. Vissa forskare
säger att torskbeståndet i östra Östersjön har återhämtat sig; enligt andra är läget fortfarande osäkert.
Det finns tecken på en positiv utveckling för fiskbestånden i norra Europas vatten, men mycket återstår att göra. Och i Medelhavet och Svarta havet är
läget allvarligt för många fiskbestånd. Fisketrycket
kan regleras genom styrning av fiskeflottorna, men
fiskbestånden påverkas också av klimatförändringar,
föroreningar och förstörda livsmiljöer, skriver Michele
Casini och Massimiliano Cardinale, SLU.
Fiskefria områden – är de en möjlighet att återskapa
havets mångfald och gynna fisket, eller ett effektivt
sätt att ta död på en levande kust och skärgård?
Åsikterna går isär och frågan rör upp känslor. Inter
nationella erfarenheter visar att fiskefria områden
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kan vara ett viktigt verktyg för ett långsiktigt hållbart
fiske. Nya svenska forskningsresultat ger stöd för den
bilden och visar att starka rovfiskbestånd är viktiga
för att upprätthålla goda livsmiljöer i havet, skriver
Ulf Bergström, SLU, och menar att fiskefria områden
kan gynna både fiske och miljö.
Centraliseringen av EU:s fiskeriförvaltning är en
av de viktigaste orsakerna till att vi har misslyckats
med att upprätta ett hållbart fiske, menar Sebastian
Linke, Göteborgs universitet. Det går inte att använda samma finstämda regelverk från Bottenviken
till Medelhavet. Han vill vända bevisbördan så att
fiskerinäringen får axla en del av ansvaret för förvaltningen, och han hoppas att detta blir ett inslag i
EU:s nya fiskeripolitik som kan bidra till att tidigare
misstag kan undvikas.
Den europeiska fiskeriförvaltningen har misslyckats med att upprätthålla livskraftiga fisk
bestånd. Är det dags att införa tillståndsplikt för
fiskeriverksamhet på samma sätt som gäller för liknande verksamhet på land? Varför ses det inte som
miljöfarlig verksamhet när samma fiskebåt år efter
år trålar på samma ställe? Och varför tillstånds
prövas inte verksamhet som i dag bedrivs inom
Natura 2000-områden? Förändring av fiskeripolitiken kräver ansvarstagande och vilja, inte bara av
konsumenter och fiskerinäringen utan framför allt
av politiker och beslutsfattare, skriver Lena Gipperth,
Havsmiljöinstitutet.

Fisket inom EU och Sverige präglas i dag av överfiskade bestånd, överkapacitet och dålig lönsamhet.
Trots oroande signaler finns det också hopp. Förvaltning baserad på tydliga fångstandelar har så sakteliga kommit till Sverige och andra EU-länder och
erbjuder möjligheter till en hållbar fiskeriförvaltning. Håkan Eggert och Thomas Sterner, Göteborgs
universitet, diskuterar möjligheter och utmaningar
för den hållbara fiskeriförvaltningen.
Fiskeripolitiken bör sätta miljömålet främst, fördela fiskerättigheter efter miljöprestanda och ge konsumenterna bättre kunskap om sjömatens ursprung.
Med bättre fiskeriförvaltning skulle vi kunna fiska
betydligt mer fisk i framtiden, skriver Friederike
Ziegler, Sara Hornborg och Andreas Emanuelsson,
SIK. De arbetar alla med livscykelanalys som de
anser skulle kunna ge ett bredare underlag för beslut
som leder till ökad uthållighet inom fiskeriförvaltningen. Genom att titta på hela produktionskedjan
från hav till bord blir det lättare att undvika åtgärder
som ger mindre miljöpåverkan i en del av kedjan och
samtidigt mer miljöpåverkan i en annan del.
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Birgitta Johansson, redaktör och vetenskapsjournalist

Sillen – en fisk med kraft att
omvandla samhället
Sill är en av de vanligaste fiskarterna globalt och
har mycket stor ekonomisk betydelse. Det har den
också haft i decennier av långa sillperioder under
gångna århundraden. Sillen samlades i stora stim
utanför kusten och bidrog exempelvis till att modernisera ekonomin på västkusten under 1700-talet
och till att skapa ett dynamiskt handelsnätverk. Det
är ett tydligt exempel på hur marina resurser kan
påverka samhällsutvecklingen. När sillen försvann
blev det lite av en katastrof. Det som anses normalt
kan snabbt förändras, skriver Per Hallén.

Per Hallén, Handelshögskolan,
Göteborgs universitet.
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den moderna forskningen kring havet och fiskbestånden söker man ofta efter det ”normala”.
Hur stora och hur många fiskar ska det finnas
”normalt” i havet? Det är frågor som har blivit allt
mer aktuella i samband med att vi ser effekterna av
det moderna industriella fisket samt utsläppens och
nedskräpningens betydelse för haven.
Det finns många exempel i vår historia på att det
”normala” kan förändras snabbt och få långtgående
effekter på samhället och dess ekonomi. Ett av de
bästa exemplen från svensk historia är de sillperioder
då sillen samlades i stora stim intill kusten. Sillperioder
förekommer även i dag, men ute till havs.
”En stridsyxa kunde stå i stimmen”

Olaus Magnus skrev år 1555: ”Överallt är nämligen rikedomen på fisk
så stor att man med största lätthet kan fånga den med alla möjliga slags
fiskbragder ... helst i havsvikar och floder, dit fiskarna i stora skaror söka
sig in för att där kunna leva i större lugn och ro och slippa alla stormar.
Men de äro icke trygga på något ställe, där den listiga människan har
någon möjlighet att komma åt dem.”

Sillens märkliga beteende har länge varit omtalat
bland människorna i kustbandet. Det har uppstått
många berättelser och sägner kring vad som hände
under gångna tiders sillperioder. Om medeltidens
stora sillperiod i Skanör och Falsterbo berättas det
att sillen stod så tät att en stridsyxa kunde stå i stimmen
utan att falla. Även om beskrivningen troligen var
en överdrift kan ingen förneka att sillen var viktig
för samhällsekonomin. Den medeltida sillperioden
tillhörde troligen en av de mer betydande, men bristen
på källmaterial gör det svårt att jämföra den med
senare sillperioder.

Under tiden 1560–90 inträffade den första dokumenterade sillperioden utmed Bohuskusten. Det
rikaste fisket fanns kring Marstrand. Under de trettio
år som fisket pågick fick det stora effekter i den
dansk-norska ekonomin kring Skagerrak och Kattegatt. Vid denna tid fanns endast en mindre svensk
landremsa ut mot Västerhavet vid Nya Lödöse (nära
dagens Göteborg). Hur staden påverkades av fisket
är oklart, men det är nästan otänkbart att borgarna
i staden inte skulle ha varit delaktiga i fisket. Från
kronans slott Älvsborg vid älvmynningen finns
räkenskaper som visar att ståthållaren lät organisera
en egen fiskeflotta för att delta i sillfisket. Under en
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kortare period på 1660-talet uppges det att tillgången
på sill var mycket god utmed Bohuskusten. Men den
sillperioden blev kortvarig och efterlämnade inte
några bestående spår i samhällsekonomin.
Det är ett omdiskuterat ämne varför sillperioder
inträffade och varför sillen sedan försvann igen från
kusten. Modern miljöhistorisk forskning har visat
att människan under förindustriell tid inte hade
kapaciteten att överfiska eller utrota hela bestånd av
fisk. I den här texten lämnas drivkrafterna bakom
sillens rörelser åt sidan. I stället ligger fokus på de
effekter som det här naturfenomenet fick på männi
skans samhälle.

Den mest omtalade, längsta och rikaste sillperioden
inföll under 1700-talet och de första åren på 1800talet. Ofta går den perioden under beteckningen
”det stora sillfisket”. De första tecknen på att en
ny sillperiod var i antågande kom under 1747 då
tillgången på sill var riklig i norra Bohuslän. Kust
befolkningen fångade givetvis sill för husbehov och
en del till försäljning, men de första åren var fisket
småskaligt. Det fanns inte tillräckligt med arbetskraft, man hade för få och undermåliga redskap och
ingen organisation som kunde ta tillvara de stora
mängderna fisk.
De riktigt stora koncentrationerna av sill för
flyttades söderut för varje år. När fiskstimmen befann

sig mellan Marstrand och Göteborg inleddes det
stora sillfisket på allvar. År 1752 exporterades 1 500
tunnor sill från Göteborg, fem år senare 41 000 tunnor.
Närheten till hamnarna i Göteborg och Marstrand
och deras handelshus var avgörande för att få i gång
ett storskaligt fiske.
Tillgången på sill varierade från år till år, och man
kunde som fiskare eller köpman med inriktning på
sill aldrig vara helt säker på att höstfisket skulle bli
lika rikligt varje år. I ett tidigt skede av sillperioden
gjordes misslyckade försök att etablera kommersiella
fiskeribolag enligt mönster från Holland. I stället för
att etablera egna bolag valde Göteborgsköpmännen
att inhandla sillen från fristående fiskare.
När det visade sig att sillen återvände till kusten
varje höst ökade viljan att göra nödvändiga investeringar för att ta del av denna naturrikedom. Salterier anlades i Göteborgs skärgård, i älvmynningen
och även inne i staden Göteborg. Där rensades och
saltades fångsten. Reseskildringar från 1700-talets
Göteborg beskriver hur staden stank av rens från all
sill som bereddes inför saltningen. Det här var ett
ganska primitivt sätt att konservera fisk jämfört med
de metoder som det holländska fisket använde sig
av. De hade saltning och sortering av fisken redan
ombord på fiskefartygen och behövde därför inte
transportera den nyfångade sillen in till hamn för
insaltning. Den svenska sillen ansågs under hela sillperioden vara kvalitetsmässigt underlägsen holländska
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”Det stora sillfisket” under 1700-talet

produkter, något som illustrerades tydligt av att de
stora ägarna av salterier i Göteborg importerade
holländsk sill till sin egen konsumtion.
Salterierna bestod av enkla träbyggnader där arbetet utfördes. Överallt i skärgården och utmed kusten
finns lämningar efter dessa anläggningar. Utöver
själva salteriet behövdes även bryggor samt ett hus
där tunnbindaren kunde arbeta. Tunnor var den tidens
viktigaste förpackningsmaterial och var en betydande
flaskhals när det gällde exporten. Det fanns till en
början inte kapacitet att producera tillräckligt med
tunnor.
När fisket hade utvecklats och de fångade volymerna ökade kraftigt uppstod ett överskott på sill.
Det fanns ingen möjlighet att sälja all den sill som
fångades. Alternativet till att salta sillen var att koka
fisken och utvinna tranoljan. Tekniken att koka sill
och få ut tranolja var känd sedan länge, men den
behövde vidareutvecklas. Tran användes framför allt
som bränsle till lampor, inte minst i städernas gatu
belysning. Tranoljan kunde också användas som
impregneringsmedel till kläder.
Nya tekniska lösningar kom till användning i det
första moderna trankokeriet som låg vid Röda sten
nära inloppet till Göteborg. Trankokerierna var dyrbara anläggningar, inte minst de stora kopparkittlar
där sillen kokades. Därför dominerade handelshus
och köpmän bland ägarna. Det krävdes stora mängder

bränsle samtidigt som kustområdet hade brist på ved.
Därför användes torv och importerat stenkol till
trankokerierna.
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Marknaden för svensk sill

Saltad sill hade i generationer varit en importvara.
Ingen utomlands hade erfarenhet av att köpa svensk
sill. Det innebar att handelshusen fick söka nya
lämpliga marknader och knyta nya förbindelser
för att kunna sälja fisken. I västra Europa var det
svårt att konkurrera med det holländska fisket som
var långt mer utvecklat än det svenska. Dessutom
fanns det regleringar som hindrade försäljning av
fisk till bland annat Storbritannien, med undantag
av Irland. En stor del av exporten från Göteborg och
västkusten kom därför att gå mot hamnar i Östersjö
området. Där fanns dessutom en större marknad för
sill än i väster. I väster hade efterfrågan på sill stagnerat,
och några forskare hävdar att det hade ett samband
med den ökande konsumtionen av potatis som ersatte
sillen som billig föda.
Irland var den enda marknaden för svensk sill i
väster. Men fisken hamnade inte på matborden
hos irländarna utan exporterades vidare till brittiska
kolonier i Västindien där sillen blev föda åt slavar vid
plantagerna. Ekonomhistorikern Elisabeth Grages
undersökning av Göteborgs utrikeshandel 1765−1800
var banbrytande i att klarlägga det sambandet. Under

början av 1780-talet höjdes tullarna på importerad
sill i Irland och exporten dit blev olönsam. Under
sillperiodens rikaste år hade vidareexporten till Västindiens plantager inte längre någon betydelse för
svensk sillindustri.
Marknaden för saltad sill inom Sverige är svårare
att mäta än exporten, men vi vet att avlägsna områden
inom landet köpte sill från västkusten. Det finns
belägg för att arbetsfolk vid Bergslagens gruvor och
hyttor var en viktig marknad.
Tranoljan var en eftertraktad vara och gick lättare
att få avsättning för i Västeuropa än den saltade sillen.
Ekonomhistorikern Arthur Attman har målande
beskrivit tranexportens betydelse i det större europeiska samanhanget. ”Sålunda brann gatlyktorna i
franska revolutionens Paris med bohuslänsk tran”.
Modern arbetsmarknad

Nästan allt i 1700-talets Sverige var reglerat och
styrdes av privilegier. Produktionen av varor kontrollerades av skråväsendets mästare. Sillfisket, saltningen och trankokningen var nya verksamheter
som inte omfattades av några regleringar. Handelsmän och andra som hade resurser kunde etablera sin
verksamhet tämligen fritt. De som anställdes inom
sillindustrin var en ”modern” form av arbetare. De
kunde fritt byta arbetsplats och förhandla kring löner
och villkor, och det gjorde de med framgång.
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Många av sillsalteriernas arbetare var kvinnor som utnyttjade lågsäsongen i jordbruket till att skaffa extra
inkomster. Det bör ha haft stor betydelse i en tid
då kontant betalning för arbete inte var självklart. I
Göteborg med omgivningar innebar salterierna extra
inkomster för sjömanshustrur som genom höstens
och vinterns arbete fick välbehövliga intäkter till en
ofta mager hushållskassa. Denna moderna arbetsmarknad hade alltså till stor del kvinnlig arbetskraft.
Längs hela kusten uppstod små samhällen kring
salterierna och trankokerierna. De skulle kunna beskrivas som säsongsbosättningar. Ett tydligt undantag
från den regeln var Majorna intill Göteborgs västra
gräns. Där bosatte sig många sjömansfamiljer och
arbetare vid varven. Utöver dessa fanns det en stor
grupp arbetare som skötte lastning och lossning av
fartygen. Allt detta sköttes manuellt eftersom kranar
helt saknades i hamnen på 1700-talet. Majornas
framväxt som ett betydande kustsamhälle kan till
stor del tillskrivas sillen.
Nya varuflöden – med sillen i centrum

Utan import av salt hade exporten av sill varit
omöjlig i någon större omfattning. Saltet var den
mest effektiva konserveringsmetoden och möjliggjorde långdistanshandel med sill. Saltet köptes från
Medelhavsområdet och Portugal. De långväga och
skrymmande frakterna av salt drev på utvecklingen
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Sillexport från Göteborg 1764–1805
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kom lin och hampa som var viktiga råvaror för sjöfartens behov. Handeln med sill skapade ett nytt
och mycket dynamiskt handelsnätverk. En växande
grupp nya handelsmän och handelshus fick genom
handeln goda inkomster. Dessutom skapades arbetstillfällen åt allt fler sjömän och anställda i hamnar,
både i Sverige och utomlands.
Katastrof när sillen försvann

av handelsflottan i Göteborg. Lastkapaciteten ökade
genom den stora efterfrågan på salt.
Större fartyg var inte enbart en tillgång, utan också
ett problem. De många regleringarna kring handeln
under 1700-talet gjorde det svårt att hitta lämpliga
laster. Skeppare och handelsmän fick därför vara
kreativa och segla sina fartyg mellan mer än två
punkter. Fartygen som fraktade sill till Östersjö
området förde med sig spannmål till Göteborg från
de nordtyska områdena. Från Ryssland och Baltikum

De goda tiderna gick mot sitt slut vid sekelskiftet
1800. Sillen började uppträda allt mer oregelbundet
under höstarna, och år 1810 var det definitivt slut med
fisket. Arbetsvandringarna från inlandet upphörde,
och blomstrande samhällen utmed hela Bohuskusten
övergavs och förföll. Dyrbara trankokerier blev värde
lösa. Mer än en generation hade kommit att uppfatta
sillperiodens överflöd under nära 60 år som det
”normala”. Därför har tiden då sillen försvann från
kusten uppfattats som en katastrof. Det visar tydligt
hur problematiskt det är att bedöma vad som är
”normalt”. Vi är alla påverkade av hur det har sett ut
under vår egen livstid.
Även om sillen hade försvunnit från kusten lämnade
den ändå bestående spår. En grupp av skickliga skeppare med goda fartyg fortsatte att segla och utgjorde
stommen i den nya fraktflottan som trafikerade
kusten och Nordsjön. De kvinnor som varit sysselsatta med att rensa sill hittade nya inkomstkällor.
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Diagrammet visar kraftigt minskad export av sill åren 1766 och 1800.
Det var år med dålig tillgång på sill, men innebar inte omedelbart
någon förändring för fiskare eller aktörer inom sillindustrin. Däremot
började en del salteriägare sälja sina anläggningar åren efter 1801 då
fångsterna åter blev allt sämre. (Källa: Lars Nilssons handlingar. Privata
Arkiv. GLA)

Småskalig textilproduktion, först av vadmal och ull
och senare av bomull, var vanligt förekommande i
exempelvis Majorna. Det blev ett av de viktigaste
områdena för textilproduktion i Västsverige innan
väverierna mekaniserades.
Handelshusen byggde vidare på de handelsförbindelser som hade etablerats under sillperioden och
kopplade dessa till nya nätverk. Övergången var många
gånger svår för de handelshus som ensidigt ägnat sig åt
handel med sill, men det var inte omöjligt att överleva.
Sillperioden bidrog till att omvandla och bitvis
modernisera ekonomin utmed västkusten. Det är ett
tydligt exempel på hur marina resurser kan påverka
samhällsutvecklingen.

Ny sjömat på tallriken
– för rättvisans skull
Nettoflödet av sjömat går från fattigare till rikare
länder. EU, Japan och USA dominerar importmarknaden; Kina, Indonesien och Indien är de största
producentländerna. Det är bara en liten del av världens
befolkning som kan unna sig lyxen att äta odlade
jätteräkor eller rovfiskar som lax och tonfisk. Ur rättvise
synpunkt borde vi i västvärlden kunna tänka oss nya
arter på tallrikarna – och även äta mer av bifångster
och biprodukter. En ökad del av fiskfångsten borde
också kunna gå till direktkonsumtion i stället för att
bli foder, skriver Sara Hornborg.

Per Hallén är filosofie doktor i ekonomisk historia. Han
är verksam vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet,
och har handel, sjöfart och hamnstäder i långtids
perspektiv som viktiga forskningsområden.
Lästips

•

•

Lars Nilsson, Arbetsförhållanden inom den bohus
länska sillindustrin 1780–1808. En artikel i Arkiv
i väst, Arbetare, tjänstemän och lokalhistoria,
Landsarkivet i Göteborg 1991.
Olle Nystedt, Sillen i Bohuslän. Sillen, sillfisket
och sillperioderna i Bohuslän, Bohusläns museum
och Bohusläns hembygdsförbund nr 49, 1994.
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Sara Hornborg, SIK, Institutet för
livsmedel och bioteknik.
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jömat, det vill säga fisk och skaldjur som är
fångade eller odlade i söt- eller saltvatten, är i
dag en av de mest globaliserade handelsvarorna. Hela
40 procent av produktionen når den internationella
marknaden, att jämföras med till exempel siffran
för vete som är 20 procent. Nettoexportvärdet för
fisk och skaldjur från utvecklingsländer var år 2009
cirka 25 miljarder USA-dollar, dubbelt så högt som
för kaffe. Sjömatskonsumtionen globalt sett har ökat
från omkring 10 kg per person och år på 1960-talet
till över 18 kg per person och år runt år 2010. Konsumtionen varierar stort mellan olika länder. Portugal
ligger högst med drygt 61 kg per person och år, medan
en del länder ligger runt 5 kg per person och år.
I Sverige äter vi nästan 33 kg per person och år, allt
enligt data från EU. Samtidigt har världens befolkning fördubblats sedan 1960-talet och fortsätter att
öka, vilket ytterligare ökar efterfrågan på sjömat.
Den ökning av sjömatsproduktion vi ser i dag
kommer främst från odling. Det globala fisket nådde
volymmässigt sitt produktionstak år 1996, och har
sedan dess minskat och legat runt 80 miljoner ton
per år. Enligt FN:s livsmedelsorganisation FAO är
80 procent av de vilda fiskbestånden nu fullt utnyttjade eller överexploaterade. Omkring 40 procent
av fisk- och skaldjursproduktionen kommer numera
från odlingar, som har ökat från 1 miljon ton år 1950
till drygt 60 miljoner ton år 2010 (alger ej inräknade).

Det är viktigt att poängtera att odling av rovfiskar
som exempelvis lax inte är frikopplad från fisket efter
som odlingen är beroende av fisk som foder, men
odling av rovfiskar står för en mycket liten del av den
globala produktionsvolymen från odling.
Samtidigt som man i ett globalt perspektiv kan se
på fisket med viss oro inför framtiden så finns det
flera exempel på länder som genom aktiva åtgärder
bryter trenden och nu lyckas gå mot mer långsiktigt
hållbara fisken, till exempel Australien. Konsument
erna har dessutom blivit mer medvetna om problemen
med överfiske och andra miljöeffekter av sjömatsproduktion och efterfrågar allt oftare hållbart producerad sjömat. Det har lett till att andelen fisk som
miljömärks ökar.
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Sjömat från fattiga till rika länder

Vi i ekonomiskt starkare länder får rådet att äta mer
sjömat av hälsoskäl, men eftersom sjömat är en begränsad resurs gäller det att vara medveten om att
det finns risk för att vår konsumtion sker i konflikt
med fattigare människors livsviktiga proteintag.
Nettoflödet på den internationella marknaden går
från fattigare till rikare länder, antingen från de rika
ländernas egna fiskeflottor i allt mer fjärran vatten
eller via import.
EU, Japan och USA dominerar importmarknaden.
Figur 1 visar hur stor del av fiskfångsten från olika

Vad fångas och var?

Figur 1. Andel av fiskproduktionen som i medeltal under åren 2001−
2005 gick till EU, USA och Japan, antingen som fiskmjöl eller för
direktkonsumtion. Röd färg betyder över 60 procent av fångsterna.
(Källa: Swartz med flera, Sourcing seafood for the three major markets:
The EU, Japan and the USA, Marine Policy 2010)

Tio arter står för 30 procent av de globala fångst
volymerna (figur 2). Det allra största fisket mätt
i volym är Anchoveta-fisket längs Sydamerikas västkust, ett område där havsströmmarna för upp närings
rikt vatten och skapar hög produktion. Nästan all
Anchoveta mals ner till fiskmjöl och fiskolja och används som ingrediens i foder för till exempel odlad
lax och kyckling.
Många arter som tidigare hade stor betydelse har
på grund av överexploatering fått en mindre roll

De tio mest fångade fiskarterna år 2010
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vatten som går till dessa marknader, antingen som
direktkonsumtion eller för att användas som foder
till fisk, gris eller kyckling. Japan har sedan 1950-talet
gått från att vara den största exportören av sjömat till
att bli den största importören.
Sverige är också en stor importör av sjömat. Större
delen av våra egna fångster går till foder, som exporteras till lågt värde, samtidigt som vi importerar
produkter som har högre värde. Enligt FAO ligger vi
på tio i topp-listan i världen när det gäller import av
sjömat, räknat i värde.

Figur 2. De tio mest fångade fiskarterna under 2010. Torsk var år 2010
med på tio i topp-listan för första gången sedan 1998. (Källa: FAO,
The State of the World Fisheries and Aquaculture, 2012)
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globalt sett. Ett exempel är torskfiskar som torsk,
kolja och sej som har gått ner kraftigt de senaste år
tiondena. Men en rapport från FAO år 2012 visade
på något ökande fångster igen för en del av arterna,
och torsk var nu för första gången sedan 1998 med på
tio i topp-listan över de mest landade arterna globalt.
Utöver att vissa bestånd överexploateras är också
bifångsterna stora. Det är ett omfattande resurs
slöseri när bifångstarterna kastas tillbaka döda. I vissa
extremfall, till exempel vid trålning efter värdefulla
arter som tropiska räkor, kan andelen som kastas tillbaka vara hela 96 procent av fångsten. Men det finns
också fisken som har mycket låga siffror när det gäller
utkast. I medeltal ligger den kastade delen runt 8
procent av fångsten av fisk och skaldjur globalt sett.
För att minska det här resursslöseriet behöver i första
hand fiskeriförvaltningen förändras. Dessutom kanske
producenterna behöver kunna ta hand om andra
storlekar på fisken, och konsumenterna behöver vänja
sig vid att äta fler arter. Det finns ett uttryck som
säger att ”dagens bifångst är morgondagens målart”,
eftersom nya arter efter hand kommer ut på marknaden till följd av överfiske av traditionella arter. Det
är viktigt att känna till att det kan leda till bättre
resursutnyttjande att ta tillvara bifångster, men detta
kan också skapa efterfrågan på sämre kända arter
som då i sin tur riskerar att utarmas för att det inte
sker tillräcklig kontroll av hur stor del av bestånden
som fiskas upp.

Utöver att inrikta sig på nya arter har fiskeflottorna
även sökt sig till nya områden i takt med att gamla
fiskeområden har utarmats, bland annat till djuphaven. Det innebär att man fångar fiskarter som vi
inte vet särskilt mycket om, som Orange roughy. Vi
vet bara att de tillhör ekosystem som är känsliga för
störningar och kännetecknas av långlivade arter som
förökar sig först efter många år. Senaste exploateringen gäller Arktis som nu blir alltmer isfritt, vilket
möjliggör utökat fiske.
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Mer av fisken bör gå till direktkonsumtion

Siffror från FAO visar att andelen fisk som såldes för
direkt konsumtion år 2010 var omkring 80 procent
av den totala globala produktionen. Knappt hälften
såldes som färsk och resten som fryst, rökt, konserverad eller torkad fisk. Övriga 20 procent gick alltså
till produkter som fiskmjöl, fiskolja, bete och mediciner. Den andelen har minskat något över tid, men
det bör finnas ytterligare utrymme för ökad direktkonsumtion; mindre andel fisk bör gå till foder.
Vad man äter är också kulturellt betingat. Till
exempel diversifieras Norges fiskexport så att torskhuvuden säljs till afrikanska och asiatiska länder,
torkad och saltad torsk säljs till Portugal, medan vi
i Sverige mest intresserar oss för färska eller frysta
filéer av till exempel lax och torsk.
Traditionella konsumtionsvanor förändras även
till följd av ökat ekonomiskt välstånd, och det kan

leda till ökad efterfrågan på produkter med sämre
uthållighet. Som ett exempel kan nämnas att importen
av rovfisken lax ökar till Asien. Där har man traditionellt konsumerat arter som äter mycket vegetabilier,
till exempel karpfiskar som inte bidrar till trycket på
de globala fiskbestånden. Kina, en av de tre största
sjömatsexportörerna tillsammans med Norge och
Thailand, spås om några år bli nettoimportör eftersom landet har mindre handelsrestriktioner än EU
och USA och har ett ökande ekonomiskt välstånd.
Stordrift och långa transporter kan ha miljöfördelar

Färsk fisk kräver snabb transport. Viss typ av sjömat
vill konsumenterna ha färsk. Tonfisk, lax och hummer
kan flygas över hela världen, något som drar mycket
energi och har stor miljöpåverkan. Fryst fisk där
emot transporteras mellan kontinenter uteslutande
med båt, ett transportsätt som är relativt bränsle
effektivt per ton gods.
Vissa produkter kan ha rest långt innan de når
våra tallrikar. Eftersom arbetskraften är billigare
i andra delar av världen kan svensk och norsk fisk
skickas med båt för att fileas i länder som Thailand
eller Kina, för att sedan skickas tillbaka igen till våra
frysdiskar. Hos oss fileas oftast fisken med maskiner,
i Thailand och Kina sker det för hand. Handfileat
har oftast högre utbyte och mindre svinn av råvaran.
Med tanke på energianvändning och växthusgas
utsläpp kan det gå på ett ut att på det här sättet
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skicka fisken lång väg, eftersom båttransporten använder mycket lite energi per ton transporterad produkt. Ur beståndssynpunkt kan det till och med
vara miljömässigt fördelaktigt. Ju större svinn, desto
mer måste fiskas för att få fram samma volym – med
högre miljöbelastning i form av bränsleförbrukning,
bifångster, bottenpåverkan och fisketryck.
För transporter inom kontinenter som Europa används ofta lastbilar, både för färska och frysta produkter. Vid beredningen finns det vissa fördelar med
stordrift, bland annat ökade möjligheter att ta tillvara biprodukter, något som kan vara svårt att uppnå
för små kustnära båtar.
Nya arter på tallriken – en rättvisefråga

Närfiskat är tyvärr inte alltid bäst, utan vi måste
ibland välja fisk från avlägsna vatten om vi inte vill
äta fisk från överfiskade bestånd. Vissa bestånd i
fjärran vatten förvaltas på ett långsiktigt hållbart
sätt, som torsken i Barents hav. Andra områden har
mindre kontroll, speciellt många afrikanska länder
där fiskebåtar som tidigare var en del av den svenska
flottan bidrar till överfiske.
Situationen i dag, med många utarmade bestånd,
ger dessutom onödig miljöpåverkan i form av minskad
fiskproduktion på grund av minskad reproduktionsförmåga, bifångster som kasseras och ökat bränslebehov på grund av minskad fångst per tråltimma
och de alltmer långväga fiskeresorna. För att bryta
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den negativa utvecklingen krävs det kraftfulla insatser
som minskar överkapaciteten.
Konsumentperspektivet är viktigt på flera sätt. En
ökad del av fiskfångsten måste gå till direktkonsumtion, i stället för att gå till foder eller kastas tillbaka
i havet. Men detta kräver en förändring av konsumtionsvanor, framför allt i västvärlden där vi måste
kunna tänka oss nya arter på tallrikarna. Detta är
också en rättvisefråga eftersom det är förunnat bara
en begränsad del av världens befolkning att äta rovfiskar som lax och tonfisk eller lyxvaror som jätteräkor. Ökat intresse för till exempel odling av arter
som musslor och karpfiskar, som inte är beroende
av vildfångad fisk till foder, är ett viktigt led i en
hållbar utveckling för att möta dagens och morgondagens behov av sjömat. Miljöcertifiering kan vara
till hjälp för konsumenten att lättare välja det bättre
alternativet och gynna det som produceras på ett
mer hållbart sätt.

Lästips

•
•
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Malin Olofsson och Daniel Öhman, Matens pris,
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Reporto förlag 2011.

Sara Hornborg är doktorand vid SIK och vid Institutionen
för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet.
Hennes arbete handlar om att utveckla sätt att mäta
miljöpåverkan från bifångster av fiske samt att kvanti
fiera miljöpåverkan av olika förvaltningsåtgärder,
främst när det gäller art- och storleksselektivitet i fisket.
42

43

På upptäcktsfärd i fiskdisken
När vi köper fisk till middag i Sverige väljer vi oftast
arter som vi känner igen. En av utmaningarna i
framtiden blir att utnyttja många fler arter av fisk och
skaldjur så att trycket på enskilda arter minskar,
skriver Ilona Miglavs. Samtidigt måste försiktighetsprincipen följa allt fiske och fisketrycket anpassas
till vad varje art klarar av. När fisken väl är fiskad på
ett hållbart sätt är det viktigt att ha kunskap om hur
produkterna bäst tas tillvara. Gamla traditioner kan
förenas med modern teknik och gastronomi – och
resultera i läckra produkter för konsumtion.

Ilona Miglavs, Svensk Fisk.
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edan på stenåldern utnyttjades produkter från
hav och sjö för att människan skulle skapa sig
välstånd och god hälsa. För 150 år sedan utnyttjade
människor fler olika produkter från havet än vad vi
gör i dag. Fisk och ryggradslösa djur användes i stor
utsträckning direkt till konsumtion men också för
att få till exempel fiskfjäll till klädpaljetter, oljor från
fisklever och hajskinn till sandpapper och handskar.
I dag har de olika specialprodukterna till största delen
ersatts av syntetiska ämnen, men konsumtionen av
fisk, skaldjur och andra ryggradslösa djur är större
än någonsin.
Dessvärre har bredden av produkter minskat,
kanske en konsekvens av att utnyttjandet ska vara
effektivt och lönsamt. Därför är det viktigare än
någonsin att behålla kunskapen om den breda historiska användningen – men också att satsa på nya
utmaningar. I dag hör fisk och skaldjur till de största
handelsvarorna i världen. Den viktigaste uppgiften
nu är att se till att allt utnyttjande av resurser från
hav och sjö sker på ett hållbart sätt.

Med fler konsumenter som vill äta fisk och skaldjur
och en begränsad råvaruresurs blir det ännu vik
tigare att höja värdet på de produkter som har varit
underexploaterade eller som har lågt kommersiellt
värde från början. Genom produktutveckling kan

man hitta teknik för att öka värdet på biprodukter
som till exempel fenor av cikliden tilapia, en fisk som
odlas över stora delar av världen. Karp är en annan
fisk som odlas för konsumtion i stora delar av Öst
europa och Asien, och biprodukter av den kan med
ny teknik bli läckra konsumentprodukter.
Det finns alltid goda skäl till att vissa fiskarter
är ointressanta på den kommersiella marknaden. De
kan vara svåra att fiska om de lever på djupt vatten,
eller de kan vara svåra att processa och ge litet filé
utbyte. Två sådana arter är havsmus och skoläst, arter
som har varit kända länge men som inte utnyttjats
till konsumtion i någon större utsträckning. En del
arter finns i stora mängder men är små, exempelvis
lanternfisken och räkarten krill. Utmaningen ligger
då i att göra produkter av arterna som appellerar till
konsumenterna.
Vid fiske skiljer man på målart och bifångst.
Målart är den fiskart som fisket riktar in sig på och
bifångst är de arter som kommer med ”på köpet”.
Olika typer av fiskeredskap ger olika mängder av
bifångst. Ibland kan bifångsten vara kommersiellt
värdefull, men det kan också vara arter som man
traditionellt inte betraktar som matfisk, till exempel
multen som förekommer i svenska vatten. Ökad
kunskap om fiskodling kan generera arter som kan
komma att konkurrera på marknaden med karp och
lax, exempelvis cobia eller afrikansk ålmal.
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Outnyttjade arter − en framtida resurs

En av utmaningarna i framtiden kommer att vara att
utnyttja mångfalden av fisk och skaldjur så att trycket
på enskilda arter minskar. I Sverige är vi mycket
traditionella och väljer oftast arter som är bekanta
när vi köper fisk till middag. Men gå gärna på upptäcktsfärd i fiskdisken!
Havsmus – läcker men sårbar för överfiske

Pärlhavsmus (Hydrolagus novaezelandiae) är en
broskfisk som är släkt med hajar och rockor. Den
blir upp till 1 m lång, har en lång svans och en stor
giftig tagg på första ryggfenan. Fisken lever i sydvästra Stilla Havet runt Nya Zeeland. Den är lätt
att processa, men andelen filé är liten. Köttet är
vitt med fin textur och påminner om hajens. I Sverige förekommer pärlhavsmus som frysta filéer till
lunchrestauranger och storkök. Fisken har sen könsmognad och föder få men stora ungar. Den är alltså
mycket sårbar för överfiske. Fisket förvaltas genom
kvotering, och det ser ut som om beståndet har ökat
något de senaste åren.
I svenska vatten lever en släkting till pärlhavs
musen, nämligen havsmusen (Chimaera monstrosa).
Arten förekommer som bifångst vid fiske efter räka,
havskräfta och rödtunga i Nordsjöns salta vatten.
Den har en vidsträckt utbredning i nordöstra Atlanten
och västra Medelhavet. Arten lever under större delen
av året i små stim på djupt vatten. Under sommar
halvåret företar den näringsvandringar upp på

Skolästen (Coryphaenoides rupestris) kallas i många
länder för grenadier och säljs som en delikatess. Arten
har ett vitt smakfullt kött. Fiskfiléns utseende och
struktur kan jämföras med torskens och koljans och
är vitt och läckert. Skolästen är dessvärre svår att
bereda eftersom den har en långsträckt kropp med
kraftiga fjäll.
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Havsmus (Chimaera monstrosa) fångas av svenska fiskare som bifångst i
Nordsjön. Foto: Ilar Gunilla Persson

grundare vatten och påträffas av de svenska fiskarna
längs kontinentalbranten samt i de djupare delarna
av Norska havet och Skagerrak. Arten är mycket
långlivad och föder få ungar. Bestånden ser ut att
vara små och havsmusen är därför kategoriserad som
starkt hotad, men den tillhör inte de arter som är
fredade i svenska vatten.
Skoläst – delikatess i djuphavet

Skolästen säljs som en delikatess.
Foto: Ilar Gunilla Persson

Skolästen är en djuphavsfisk som kan bli upp till
1,5 m lång. Den trivs bäst på leriga bottnar och äter
främst djuphavsräkor. Den lever i små glesa bestånd,
och i våra vatten finns den i Nordsjön och i Skagerrak.
I Sverige finns inget riktat fiske, men i Västatlanten
är fisket mer betydande. Den totala fångsten i världen
är 30 000−40 000 ton per år. Arten betraktas som
överexploaterad i hela Nordatlanten, och det finns
tecken som tyder på en kraftig populationsminskning även i svenska vatten. Skolästen betraktas som
starkt hotad men tillhör inte de arter som är fredade
i svenska vatten.

framför allt till fiskmjölsproduktion. Bara i Omanska
havet beräknas resurserna till 10 miljoner ton. Det är
en fisk som finns långt ner i näringskedjan och som
därför hör till grundvalen för näringskedjan i sitt utbredningsområde. Trots att beståndet beräknas till
miljontals ton så är arten naturligtvis sårbar vid för
högt fisketryck.
Lanternfisken är intressant rent biokemiskt eftersom den innehåller vaxestrar som ökar flytkraften
hos denna djupvattensart. Människan kan inte
sönderdela vaxestrar i mag-tarmkanalen. När vi äter
vaxester ger det upphov till diarré och illamående,
och därför används fisken framför allt till fodermjöl.
Forskning görs för att försöka bryta ner bestånds
delarna i fisken och omvandla råvaran till en värde
full resurs för humankonsumtion, till exempel fiskfärs, fisksås, fiskmjöl till soppor och såser eller
buljongpulver.
Multe – kulinarisk överraskning

Lanternfisken (Benthosema pterotum) är en liten art
som bildar stora stim. Den lever i sydöstra Atlanten,
Stilla havet och Indiska Oceanen. Det är fortfarande
få länder som bedriver kommersiellt fiske på den
4−5 cm långa fisken, men den används redan i dag

En av de arter som hör till de mer okända för svenska
konsumenter är multen (Chelon labrosus). Den kan
liknas vid en stor och rund sik. Multen fiskas i stora
delar av Medelhavet men förekommer också norrut
till Island och söderut till den afrikanska kusten. Det
är en art som blivit allt vanligare i svenska vatten under
de senaste åren. Fisken förekommer sporadiskt som
bifångst i det svenska fisket. Den kan också påträffas
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Lanternfisk – en utmaning för industrin

på grunt vatten där den betar alger på bryggstolpar
och stenar. Multe är en svårfångad sportfisk eftersom den till stora delar är vegetarian och kräsen med
maten.
Köttet är fast och liknar till stor del laxens, fast
utan laxens röda färg. Multe är en utmärkt konsumtionsfisk, men ibland slängs den tillbaka i havet
eftersom den ännu är relativt okänd och därmed
svårsåld. Om den däremot kommer så långt som till
fiskdisken köps den gärna av utlandssvenskar från
Medelhavsområdet. Arten betraktas som sårbar,
men för tillfället ser bestånden ut att vara stabila.
Tilapiafenor – substitut för hajfenor

Miljontals hajar runtom i världen dödas på ett grymt
sätt för att deras fenor används till hajfenssoppa, som
är en traditionell högtidsrätt från Kanton i Kina
där mjukdelarna från hajfenan rensas och kokas i
en soppa. Egentligen smakar inte hajfenan speciellt
mycket, men eftersom haj är en broskfisk och det
är ”brosktrådar” som kokas i soppan så ger hajfenan
soppan en gelatinös konsistens och själva trådarna
ger tuggmotstånd. Med en växande medel- och överklass i Kina finns det små möjligheter att på kort
sikt stoppa utnyttjandet av hajar från världens hav.
Men nu har man upptäckt att fenstrålar från några
tiliapiaarter kan utgöra ett gott substitut. Om kineserna kan vänja sig vid att äta tilapiafenssoppa vid
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sina högtider i stället för hajfenssoppa så kan hajarna
återhämta sig samtidigt som fiskindustrin omvandlar
värdelöst avfall till värdefulla biprodukter. I Sverige
är hajfiske förbjudet och det som serveras som ”hajfenssoppa” på Kinakrogar är vanligtvis substitut av
olika slag.
Tilapia är en tålig fisk som livnär sig på olika
typer av föda. Den är lätt att odla och växer snabbt.
I dag odlas den i stora delar av världen. Till och
med i Sverige finns det små pilotodlingar som producerar färsk tilapia till den kommersiella marknaden. Köttet påminner om abborrens och är fast
med en röda ktig färg på skinnsidan. Vissa arter
har blivit mycket populära eftersom de liknar red
snapper i köttet, något som ökar marknadsvärdet
framför allt USA. Där säljs i dag mer tilapia än
regnbågslax.

Tilapia är en anpassningsbar ciklidart som odlas i stora delar av världen.
Foto: Ilar Gunilla Persson
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Karp säljs enbart under julhelgen i Sverige men är en stor produkt speciellt
i Öststaterna och i länderna i Asien. Foto: Ilar Gunilla Persson
Krill finns långt ner i näringskedjan i världens hav. För stort uttag kan
påverka hela ekosystemet. Foto: Ilar Gunilla Persson

Krill – trycket på räkresursen ökar

Kräftdjuret krill (Euphausia superba) kan vara en
ny källa till marina fetter och proteiner, men måste
fiskas hållbart. Krill kallas också lysräka och är ett
ryggradslöst djur långt ner i näringskedjan i världens
alla hav, framför allt i kalla vatten. Av krill görs det
fodermjöl till fiskodlingsindustrin, exempelvis för
laxodling. Räkan innehåller naturliga röda färgämnen i form av astaxantin som är en karotenoid
och antioxidant. Färgen behövs för laxens hälsa men
också för att vi konsumenter ska tycka att laxen har
röd delikat färg.
Krillbestånden kan variera kraftigt över tid. Det
är viktigt att man inför ett system med hållbart fiske
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och en försiktighetsansats, eftersom för stort uttag
av krill kan påverka hela ekosystemet i havet. Den
ökande efterfrågan på marina oljor och proteiner till
vattenbruket kommer att leda till att trycket på krillresurserna ökar. Dessutom har det tagits initiativ för
att undersöka om det är möjligt att producera krillmjöl till humankonsumtion.
Karp – en fisk med mervärde

Nyttiga fetter och proteiner kommer också från
odling av karpfiskar. De är populära matfiskar och
har små krav på odlingsförhållanden. Under år 2010
utgjordes 72 procent av den odlade sötvattensfisken
i världen av karpfisk.
Biprodukter som karprom kan omvandlas till
mervärdesprodukter med hjälp av innovativ forskning. Hos en könsmogen karphona kan 30 procent
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av kroppsvikten bestå av rom. I en del länder finns
redan traditionen att ta vara på äggen för humankonsumtion, men nu tar man i Indien initiativ till
att skapa andra mervärdesprodukter. Fiskägg är
mycket näringsrik föda och kan bestå av cirka 30
procent protein och 20 procent fett, varav en stor del
är fleromättade fettsyror. Genom att blanda karpägg
med kryddor och vegetabilier produceras pressade
rullar av rom som kan skivas för att sedan paneras
och stekas, värmas i mikrovågsugn eller friteras.
Cobia – kanske den nya laxen?

Som en snabbväxande marin fisk med vitt kött och
lite ben är cobia (Rachycentron canadum) en kandidat
för vattenbruket i alla varma hav världen över. Den
lever i det fria vattnet och hör hemma i tropiska och
subtropiska vatten. Den bildar små stim och ser ut
att trivas i de flesta miljöer. De små stimmen gör
att den inte har fiskats kommersiellt i någon större
utsträckning trots att det är en fisk som kan användas
till all typ av tillagning. Odling startade i början av
1990-talet i Taiwan och cobia är nu en av de snabbast växande arterna på världsmarknaden.
Även om cobia är en marin fisk så ser den ut att
trivas i brackvatten och det gör att den kan odlas
både kustnära och ute till havs. Trots att den fortfarande är relativt okänd för konsumenterna mottas
den positivt av marknaden mycket tack vare att filén
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från fisken är vit, stor och i det närmaste benfri.
I Asien introduceras den också som sushi- och
sashimifisk.
Jämfört med lax växer cobian extremt fort och kan
nå en vikt på 5−6 kg på ett år. Eftersom den trivs med
ett foder som inte innehåller speciellt mycket fiskolja
eller fiskmjöl kan foderkostnaderna hållas nere. Den
globala marknaden spanar konstant efter en fisk som
kan komplettera till exempel snapper, grouper, hälle
flundra och torsk. Och eftersom cobian kan produceras året om med samma kvalitet kan den kanske
vara en kandidat för framtiden. Den marknadsförs i
Europa men har ännu inte nått Sverige.
Afrikansk ålmal – tuff fisk med små krav

Afrikansk ålmal (Clarias gariepinus) är en fisk som
odlas i stora delar av Afrika och i varmare delar av
Europa och i Asien. Det är en sötvattenfisk med ett

Afrikansk ålmal (Clarias gariepinus) kan i varmrökt form ersätta rökt
ål. Fisken på bilden är odlad i Öved i Skåne. Foto: Ilar Gunilla Persson
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ganska fast rödaktigt kött. Arten är härdig mot sjukdomar och stress, och klarar ganska tuffa odlingsmiljöer. Den växer fort och kan odlas i stora volymer
på liten yta med enkel teknik.
Om det är lite syre i vattnet kan den ta upp syre
direkt från luften. Den kan därför odlas i små grunda
dammar, sjöar, bevattningskanaler, åar eller i bassänger
inomhus. Afrikansk ålmal är köttätare och äter gärna
insekter, sniglar och olika typer av plankton. Den är
också en extrem kannibal om man inte är noga med
att sortera storlekarna som lever ihop i samma miljö.
Ekologisk odling finns i södra Sverige, och varmrökt
kan den vara ett substitut för rökt ål.

till annat fiske blir det genast svårare att bedöma
hur stort fisketryck de olika arterna tål. I ett sådant
fiske blir det ännu viktigare att man tar hänsyn till
försiktighetsprincipen.
När arterna väl är fiskade eller odlade på ett betrygg
ande sätt och ligger i fiskdisken ska konsumenterna
kunna köpa dem med gott samvete. Med ökad kunskap
om hur man tillagar fisk blir det lättare för oss att kunna
göra ett mindre konservativt val i det breda sortimentet
av arter från när och fjärran. Med ökad kunskap kan vi
också ta vara på biprodukter och omvandla dessa från
ett problemavfall till värdefulla konsumtionsprodukter.
För konsumenterna blir det en utmaning att våga välja
annorlunda!

Försiktighetsprincipen måste gälla

Hur mycket kan man fiska av en art och samtidigt
hålla sig inom ramen för ett hållbart fiske? Den frågan är en ständig utmaning för fiskeribiologer och
politiker, både i Sverige och internationellt. När
man ska uppskatta hur stort ett bestånd av en art är
måste man ta hänsyn till att det finns många osäkra
faktorer i naturen, till exempel klimat och samspel
med andra arter. Därför bör man vara försiktig i sin
rådgivning när det gäller att bestämma hur mycket
av varje art som får fiskas. Undersökningar av beståndens status görs normalt för de stora kommersiella målarterna. När det gäller arter som fiskas i
ett blandfiske och som förekommer som bifångst
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Ilona Miglavs är marinbiolog. Efter examen i fiskeribiologi
vid Universitetet i Tromsö arbetade hon fyra år vid Insti
tutionen för fiskeriforskning i Tromsö med problem kring
vattenbruk av skaldjur och fisk. Hon har också arbetat vid
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil och Fiskeriverket i Göteborg.
Hon är utbildningsansvarig hos organisationen Svensk Fisk
som arbetar för att öka kunskapen och konsumtionen av
fisk och skaldjur. Under de senaste fjorton åren har hon
också varit utbildningsansvarig vid Göteborgs Fiskauktion.
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Lästips

•
•
•
•

Internationella naturvårdsunionens (IUCN:s)
rödlista för hotade arter (www.iucnredlist.org).
FishBase Sverige (www.fishbase.se).
The State of World Fisheries and Aquaculture
(www.fao.org).
Svensk Fisk (www.svenskfisk.se).

Fiskkonsumenten i valet och kvalet
Fiskkonsumenten kan bidra till mer hållbart fiske
genom att välja KRAV- eller MSC-märkt fisk. Det
är de två vanligaste märkningarna i Sverige. Men
miljömärkning är bara ett steg på vägen mot hållbart fiske, skriver Veronica Sund. Även politikerna
måste ta sitt ansvar och införa incitament för uthålligt fiske. Förhoppningen är att märkningen inte
kommer att behövas i framtiden utan att allt som får
säljas är uthålligt producerat. Egentligen borde de
som producerar på ohållbara sätt få stå för kost
naden för miljöförstörelsen. I dag är det i stället ofta
så att de mest hållbara alternativen är dyrare, och
att den extra kostnaden läggs på den miljömedvetna
konsumenten.

Veronica Sund, SIK,
Institutet för livsmedel och bioteknik.
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et är inte helt lätt att välja vilken fisk man som
konsument ska plocka upp ur fiskdisken. Det
är många saker att ta hänsyn till, bland annat smak,
pris, hälsa, sociala aspekter och miljöpåverkan. Den
information som finns på förpackningen underlättar
inte alltid valet eftersom det finns flera olika märkningar kring dessa vitt skilda aspekter.
Miljömärkning av fisk borde egentligen inte behövas. Lagstiftningen borde se till att det bara finns
miljömässigt hållbart fångad fisk i kyl- och frysfrys
disken. Men så är det inte i dag. Miljömärkning av
fisk behövs alltså fortfarande eftersom den lagstiftning vi har om hur fisket ska ske och hur mycket
fisk som får tas upp inte är tillräckligt stark för att
säkerställa att allt fiske sker på ett uthålligt sätt.

Miljömärkta fiskprodukter. Foto: Veronica Sund
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Vad innebär miljömärkning?

Ett av syftena med att miljömärka fisk är att underlätta valet i butiken för konsumenten genom att presentera en ofta komplex miljöutvärdering på ett lät�tillgängligt sätt – genom en symbol som skiljer ut
bra alternativ i en produktgrupp. Målet i det långa
loppet är dock att påverka utvecklingen av fiskeri
näringen i riktning mot ökad hållbarhet.
Det finns olika typer av miljömärkning. Den ena
typen är miljöcertifieringar, där märket innebär att
produkten har uppnått en viss miljöstandard enligt
ett regelverk som sedan har säkerställts genom att
ett oberoende certifieringsbolag har kontrollerat
verksamheten vid en tredjepartsgranskning. Tredje
partsgranskningen innebär att en oberoende part
(som är varken kund eller säljare) har kunnat verifiera att de regler som satts upp faktiskt har följts.
Detta är mycket viktigt för att certifieringen ska vara
trovärdig. Spårbarheten kontrolleras också, det vill
säga att produkten kan följas från butik till båt. Det
garanterar bland annat att fisken inte kommer från
illegalt fiske. I praktiken innebär det att alla företag
som hanterar fisken måste genomgå en spårbarhetscertifiering.
Den andra typen av märkning är företagsinterna
standarder där ingen tredjepartsgranskning ligger till
grund för ”utmärkelsen”. Dessa kanske mer förvillar
än hjälper konsumenten eftersom de kan blandas
ihop med märkena som har tredjepartscertifiering.
63

I och med att det är företagens egna krav som efterföljs så borde det räcka med att kommunicera hur
företaget arbetar med bärkraftighet för sina fisk
produkter och ladda sitt varumärke med dessa värden,
i stället för att sätta ännu ett märke på varje förpackning.
Utöver miljömärkningarna finns det också märkningar som visar på andra egenskaper, exempelvis
”rik på omega-3”. Den märkningen grundas inte på
certifiering utan är ett hälsopåstående.
Miljömärken på fisk i svenska butiker

De vanligaste miljömärkena på fisk som säljs i Sverige
är KRAV och MSC (Marine Stewardship Council).
KRAV är en svensk organisation som har certifierat
fisk och skaldjur sedan år 2004. KRAV-märket känner
de allra flesta svenskar igen. MSC är en internationell
organisation som arbetar med certifiering av vildfångad fisk globalt. MSC grundades år 1997 av
livsmedelsföretaget Unilever och Världsnaturfonden
(WWF), och har varit oberoende av grundarna sedan
år 1999. Fisk och skaldjur har certifierats genom
MSC sedan år 2000, och märkningen har funnits
i svenska butiker sedan år 2003. MSC dominerar
marknaden för miljömärkning av fiskprodukter i
landet och allt fler känner igen det blå märket.
Några andra miljömärken som man kan hitta
på fisk i svenska butiker är Naturland och Friend
of the Sea (FOS). Naturland är en tysk märkning
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som finns på främst tropiska räkor. Friend of the Sea
miljömärker både vildfångad och odlad fisk baserat
på en uppförandekod för hållbart fiske från FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Märkningen gäller inte bara fisk och skaldjur för livsmedel
utan även för kosttillskott och för fisk som används
i fiskfoder.
Både KRAV och MSC syftar till att säkerställa att
den fisk man köper kommer från hållbart fiskade
bestånd. De tar också hänsyn till att omgivande ekosystem inte skadas långsiktigt av fisket på grund av
exempelvis bottenpåverkande fiskeredskap. Märkningarna tar också hänsyn till bifångst av känsliga
arter som förutom de målarter man avsåg att fånga
ofta fås upp när redskapen inte är tillräckligt selektiva. Dessutom krävs det en långsiktigt hållbar förvaltning av fisket som säkerställer att åtgärder vidtas
om fiskbeståndet skulle gå ned. Båda märkningarna
baseras på tredjepartscertifiering av ett oberoende
certifieringsbolag.
Omfattande process för MSC-certifiering

En skillnad mellan MSC och KRAV är själva certi
fieringsprocessen. MSC-processen är mer formaliserad och kräver mer omfattande dokumentation
och rapportering vilket gör certifieringen betydligt
mer kostsam.
För MSC baseras certifieringen på ett regelverk
uppdelat på tre principer: bestånd, ekosystem och
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förvaltning. Dessa tre principer har 23 kriterier där
31 indikatorer poängsätts på en skala mellan 1 och
100 poäng, där 100 är bäst medan 60 är ett undre
gränsvärde. Poängen vägs sedan samman och avgör
om ett fiske kan bli certifierat. För att bli certifierat
krävs ett medelvärde på 80 för varje princip samt
att ingen enskild indikator bedöms med en poäng
under 60. Det sätts villkor för de indikatorer som
bedöms med under 100 poäng. Nästan alla fisken
som har genomgått certifieringsprocessen får villkor
kopplade till certifieringen. Villkoren ska uppfyllas
inom en utsatt tid (1–5 år) och kontrolleras vid den
årliga revisionen. Syftet med villkoren är att leda
till förbättringar i fisket eller beståndet, exempelvis
genom insamling av data för beståndsanalyser. Om
villkoren inte uppfylls blir certifieringen indragen,
tillfälligt eller permanent. När ett bestånd för ett
fiske under bedömning ligger inom säkra biologiska
gränser men ännu inte har uppnått den biomassa
som ger maximalt hållbart uttag är det i MSC:s
standard möjligt för fisket att bli certifierat om det
går att visa att beståndet är på väg åt rätt håll. Att
beståndsutvecklingen är fortsatt positiv säkras då
genom att villkor kopplas till certifieringen.
Certifieringen är en transparent process som leds
av experter inom de tre olika principerna. Experterna
utses av certifieringsbolaget, och intressenter kan bevaka och komma med synpunkter till certifierings66

MSC-märket börjar bli allt mer känt.

organet under hela processen. Alla underlags- och
beslutsdokument (vem som är sökande, vilka experter
som bedömer fisket, tidsplaner, mötesdokument med
mera) publiceras på MSC:s webbplats. Där läggs även
beslutsrapporten ut på remiss i en månad. Eftersom
MSC arbetar med certifiering av fisk och skaldjur på
internationell nivå har märket stor genomslagskraft
globalt.
KRAV tar hänsyn till hälsoaspekter och
hela produkten

KRAV:s märkning baseras på en utvärdering av en
expertkommitté. Kommittén utses av KRAV och
består av oberoende experter inom olika områden.
Kommittén certifierar inte fisket utan bedömer
beståndsstatus, ekosystemeffekter och förvaltning
av fisket utifrån de senaste forskningsrönen med
utgångspunkt i bedömningsgrunderna i reglerna.
Utöver dessa tre aspekter som är gemensamma med
MSC tar man även hänsyn till eventuell förekomst
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De två märkningarna har lite olika angreppssätt.
Med MSC kan en producent få sina fiskprodukter

märkta om fisket uppfyller en viss nivå, eftersom
certifieringen baseras på att tillräckligt många poäng
uppnås. På det sättet driver man på hela näringen,
medan KRAV siktar på att skilja ut de bästa exemplen
inom varje typ av fiske, det vill säga föregå med goda
exempel.
Man kan säga att KRAV ”berömmer” dem som är
bäst i klassen, medan MSC har ett krav på godkänt
som de uppskattar att 15–20 procent av världens fisken
kan nå med vissa omställningar, ibland små och ibland
omfattande. Men det ställs villkor i MSC:s certifiering som innebär att fisket måste förbättras även
efter att det har blivit miljömärkt. Det innebär att
förbättringar uppnås även under och efter certifieringen, inte bara inför processen. Dessa angreppssätt
kompletterar varandra. KRAV visar vägen framåt,
och MSC trycker på hela näringen mot ökad uthållighet. Men de arbetar på olika plan. MSC arbetar
med fiske på global nivå, medan KRAV är en certifiering för produkter som säljs på den svenska marknaden.
En annan sak som skiljer märkena åt är att KRAV
även inkluderar alla sorters vattenbruk. För vattenbruk utvärderar KRAV andra saker än för fiske,
till exempel djurskydd och foderursprung. För den
marina delen av fodret gäller att råvarorna måste
komma från uthålliga bestånd eller från biprodukter.
MSC är en standard enbart för vildfångad fisk och
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KRAV-märket känner de
flesta i Sverige igen.

av främmande ämnen i fisken, med tanke på hälsoaspekten.
KRAV:s fiskekommitté ger utifrån detta ett underlag till KRAV:s styrelse. Därefter skickas kommitténs
råd och styrelsens beslut ut på remiss till alla som
har anmält intresse. Det är främst via remissen som
utomstående kan lämna synpunkter. Certifierings
bolaget bedömer sedan om övriga regler för certifiering av fisket är uppfyllda, exempelvis att bränsleförbrukningen är lägre än gränsvärdet och att man
använder miljövänliga kemikalier. En skillnad mellan
MSC och KRAV är att KRAV certifierar hela produkten. Det ställer krav på alla ingredienser i en
sammansatt produkt, samt hela produktionskedjorna
för dessa ingredienser.
Tillräckligt bra eller bäst i klassen
− var ska ribban läggas?

skaldjur. För certifiering av odlade arter har ett nytt
globalt regelverk lanserats, Aquaculture Stewardship
Council (ASC). ASC grundades av WWF i samarbete
med en holländsk handelsorganisation och kommer
att fungera på liknande sätt som MSC.

Fiskguide

Fisk till
middag?

Världsnaturfondens fiskguide
märker de vanligaste matfiskarna
med grönt, gult eller rött ljus.

Tabell 1. Skillnader mellan KRAV- och MSC-certifiering
av fisk och skaldjur.
KRAV

MSC

Svensk organisation

Internationell organisation

Premierar ”bäst i klassen”

Tydliga gränsvärden för certifiering

Svensk marknad

Global marknad

Både vildfångad och odlad fisk

Endast vildfångad fisk

Miljö- och hälsoaspekter

Endast miljöaspekter

Hela produkten

Endast fiskdelen i en produkt

Enklare process

Mer omfattande process

Liten ekonomisk investering

Större ekonomisk investering

Grönt, gult och rött vägleder fiskkonsumenter

Det finns också framtagna riktlinjer för inköp av
fisk och skaldjur inom offentlig verksamhet, som
restauranger i skolor, på sjukhus och i äldrevården.
Här tas det fram en trafikljuslista för hållbar upphandling med hjälp av representanter från näringen,
miljöorganisationer och forskare. Denna lista grundar sig enbart på bedömningar av bestånden, och
arbetet leds av Miljöstyrningsrådet som har ansvar
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WWFs konsumentguide för
mer miljövänliga köp av fiskoch skaldjursprodukter
Sjunde upplagan

för offentlig upphandling. Livsmedelsverket är en
annan statlig aktör som ger kostråd om vilken fisk
konsumenter ska välja om de vill äta både hälsosamt
och miljövänligt.
Det finns också konsumentguider från ideella
organisationer, till exempel Världsnaturfondens konsumentguide för fisk och skaldjur. Guiden har getts
ut sedan 2002, det vill säga innan det fanns MSCprodukter på den svenska marknaden, och den har
fått ordentligt genomslag. Här märks de vanligaste
matfiskarna med rött, gult eller grönt ljus – beroende på deras beståndsstatus, fiskets påverkan på
omgivande ekosystem och eventuella problem med
bifångster.
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En hel del kritik har riktats mot guiden, framför allt
från näringen som tycker att vissa bedömningar är
felaktiga. Nivån på den information som presenteras
i guiden har satts utifrån konsumentens synvinkel
snarare än producentens, och eftersom spårbarheten
ofta är låg för fiskprodukter så drabbas en del bra
alternativ av att de inte går att urskilja i butiken.
Rött ljus i WWF:s fiskguide får exempelvis fisk
från bestånd som har fiskats så hårt att de har svårt
att återhämta sig, samt djuphavslevande arter som
ofta är känsligare för fiske rent generellt eftersom de
har långsam tillväxt och sen könsmognad. Gult ljus
får de arter och bestånd som man ska vara försiktig
med av olika anledningar. Det kan handla om att det
saknas tillförlitliga data eller att fångstmetoden har
stor påverkan på omgivande ekosystem. KRAV- och
MSC-märkt blir per definition grönt i listan. Guiden
har även med icke-miljömärkta arter i den gröna
kolumnen, eftersom väl presterande fisken inte per
automatik får miljömärkning. Miljömärkningen
måste aktivt sökas, och ansökningsprocessen tar tid,
energi och resurser i anspråk.
Att något är miljömärkt innebär inte heller att det
är bättre än allt annat som inte är det. Exempelvis
kan man inte säga att miljömärkta odlade räkor är
mer uthålligt producerade än icke-certifierad sill.
Certifieringen betyder bara att ett regelverk är uppfyllt som säkerställer spårbarhet och att fisket eller
odlingen sker på ett så miljömässigt hållbart sätt som

möjligt – utifrån dagens kunskap om just det fisket
eller odlingssystemet och dess effekter på miljön.
Det betyder att bland odlade tropiska räkor så har
den certifierade räkan producerats på ett bättre sätt.

I och med det hamnar vi i en het fråga som sedan
1990-talet blossar upp i medierna då och då: Ska
man utesluta vissa produktgrupper helt och hållet
från miljömärkning? Ett exempel som diskuterats
mycket är tropiska jätteräkor. Den allra största delen
av den tropiska räkodlingen medför stora ekologiska
och sociala problem. Yngelkammare för småfisk förstörs när mangroveskogar skövlas för att ge plats åt
odlingsdammar. Fiskbestånd utarmas genom stora
bifångster av andra yngel och fiskar när man fångar
in vilda räkyngel för uppfödningen. Gifter läcker
till närområdet vid användning av kemikalier och
mediciner för att få bukt med infektioner i odlingarna. Det salta vattnet som används i odlingarna kan
påverka omgivande odlingsmark vilket kan resultera
i att skördarna går ner och grundvattnet förorenas.
Till de sociala problemen hör också fall av trakasserier
och hot mot lokala markägare som inte vill sälja eller
överlämna sin mark till räkodlingsföretag.
Svenska Naturskyddsföreningen har intagit ståndpunkten att jätteräkor ska bojkottas. Men det finns
olika typer av odlingssystem. Mindre intensiva
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Ska alla typer av fisken och odlingar kunna bli
certifierade?

odlingar, inklusive flerartssystem där krabbor, fisk
och räkor odlas tillsammans, har inte lika stor miljöpåverkan som de intensiva monokulturerna där man
bara odlar räkor med hög produktionstakt. Med
olika betingelser blir miljöpåverkan också olika,
och det innebär att alla odlingsformer inte bör dras
över samma kam. Alla miljöorganisationer har dock
inte samma syn på frågan. WWF har initierat utvecklingen av ASC och har därmed intagit ett annat
förhållningssätt än Naturskyddsföreningen. Där har
specifika regler för räkodling tagits fram i en internationell dialog med tanken att genom certifiering gynna
de bättre odlingssätten på bekostnad av de sämre.
Miljömärkning ger mer hållbart fiske

Miljömärkningarna har också utsatts för kritik från
andra håll. I en studie år 2012 gick tyska forskare
igenom 71 (av 175) MSC-certifierade bestånd och
76 Friend of the Sea-certifierade bestånd och bedömde om de certifierade fiskena var hållbara eller
inte. Deras slutsats var att 31 procent av MSC-fiskena
och 19 procent av FOS-fiskena var överfiskade. Forskarna säger bland annat att MSC:s definition av ett
överfiskat bestånd tillåter ett alltför högt fisketryck
och anser att mer restriktiva definitioner bör användas.
Förklaringen är att man har olika definitioner på vad
överfiske är, vilket grundar sig i att det finns flera
olika sätt att räkna på biologisk hållbarhet i fisk
bestånd.
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Efter det gav MSC ut två artiklar där de visade att dessa
forskares definition av ”överfiskat” inte stämmer överens med den internationellt accepterade definitionen
som används av Internationella havsforskningsrådet
(ICES), EU och FAO. Men även om det strängare
måttet på ”överfiske” i dag inte används som grund för
bedömning av ett fiskes prestation har MSC valt att ta
emot kritiken som ett förbättringsförslag att eventuellt
arbeta in i regelverket i framtiden för att stärka MSCcertifieringen ytterligare. Dagens mål kan på så vis bli
morgondagens gränsvärden.
Slutsatsen av den tyska studien var ändå att miljö
certifierat fiske i genomsnitt är mer uthålligt än ickecertifierat fiske. Miljömärkt fisk har fyra gånger
högre sannolikhet att inte vara ”överfiskad” än fisk
som inte är miljömärkt (med studiens hårdare definition av ”överfiskad”). Därmed är det klarlagt att
det finns miljöskäl att välja certifierad fisk.
Ytterligare en studie visade att fisk från certifierade bestånd under de tio senaste åren har haft fem
gånger så stor beståndstillväxt som icke-certifierade
bestånd. Det här visar att miljömärkning kan vara
ett bra förbättringsverktyg för fiskerinäringen, och
att de krav och villkor som ställs ger konkreta resultat.
Konsumentens val är viktigt

Miljömärkning är tänkt att underlätta valet i butiken
så att konsumenten slipper ta fram all bakgrunds
information. Ändå kan många uppleva det som
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besvärligt att köpa fisk. Det vore olyckligt om konsumenter väljer att inte äta fisk alls för att det känns
krångligt – och i stället väljer falukorv eller kött
bullar som ofta har större klimatpåverkan och dessutom leder till andra miljöeffekter. Det går också att
vända på det hela och tänka att vi ska vara glada att
vi har möjlighet att välja, och på så vis kunna påverka utvecklingen av världens fisken i rätt riktning.
För tio år sedan fanns det ingen certifierad fisk på
den svenska marknaden men i dag finns det hundratals miljömärkta fiskprodukter att välja mellan. Förhoppningen är att dessa märkningar i framtiden inte
kommer att behövas.
En liten symbol på en förpackning kan berätta en
lång historia. Miljömärkningar visar att den produkt
du håller i handen har genomgått en certifiering och
kvalar in under definitionen miljömässigt hållbar
produkt. Om man ska se det krasst finns det risk för
att vi inte kommer att ha någon fisk att äta i fram
tiden om vi inte väljer att köpa miljömärkta alternativ
i dag, eller låter bli att köpa fisk över huvud taget.
Även politikerna måste ta sitt ansvar och våga ställa
krav på och införa incitament för miljövänligare fiske.
Produktionen skulle då påverkas både uppifrån och
nerifrån, genom både regleringar och efterfrågan.
Egentligen borde de som producerar på ohållbara
sätt få stå för kostnaden för miljöförstörelsen. I dag
är det i stället så att de mest hållbara alternativen ofta

är dyrare, och att den extra kostnaden läggs på den
miljömedvetne konsumenten.
Miljömärkning är ett steg på vägen men inte hela
lösningen. Det krävs också tydliga överenskommelser
på internationell nivå för att föra fisket i rätt riktning. Förändringar måste ske nu för att våra barn
och barnbarn ska kunna njuta av samma goda fisk
som vi har vuxit upp med och tar för given.
Om du väljer att köpa miljövänlig fisk i dag bidrar
du aktivt till att det i framtiden kommer att finnas
välmående kuster och hav till glädje och nytta för alla.

76

77

Veronica Sund är marinbiolog och arbetar på SIK –
Institutet för livsmedel och bioteknik med miljöanalyser
av fisk och skaldjur med syftet att minska miljö
påverkan i kedjan från hav till bord. Hon sitter även
med i KRAV:s fiskekommitté.
Lästips

•
•
•

•

MSC:s webbplats (www.msc.org/se).
KRAV:s webbplats (www.krav.se).
Friederike Ziegler, På väg mot miljöanpassade
kostråd – delrapport fisk, Livsmedelsverket 2008
(www.slv.se).
WWF:s konsumentguide för mer miljövänliga
köp av fisk och skaldjursprodukter (www.wwf.se).

Nytta och risker
med sjömat
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Fisk som upplevelse för våra sinnen
Fisk är hälsosam mat − men inte förrän den är uppäten. Därför är det viktigt med smaken. Hur smakar
då riktig fisk? Det är svårt att säga eftersom det är
stor skillnad på alla de arter som används till konsumtion. Olika fiskarter smakar och luktar på olika
sätt och har varierande konsistens. Vi kan få en
mångfald av sensoriska upplevelser från sjöar och
hav. Om man inte äter fisk snuvar man sig själv på
en fantastisk upplevelse, skriver Grethe Hyldig. Men
se till att fisken är av god kvalitet och att den för
varas kallt tills den ska tillagas.

Grethe Hyldig,
Danmarks tekniska universitet (DTU).
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F

iskar är ryggradsdjur som förutom revben också
har motsvarande antal birevben som går direkt
in i muskelvävnaden. Det är dessa ben som sitter kvar
i filén när fisken är filead. Fiskmuskler består av mörka muskler och vita muskler. En ”vit” muskel kan ha
olika färg beroende på arten. För exempelvis torsk är
den vit, för lax är den röd och för sill är den gråaktig.
Hur stor andel mörka och vita muskler en fisk har
beror på fiskens rörelsemönster. Arter som till ex
empel sill som simmar hela tiden har stor andel mörka muskler, medan arter som söker föda på havsbotten
och bara rör sig ibland (som torsk och rödspätta) har
liten andel mörka muskler. Att fiskens muskler skivar
sig hänger ihop med att fiskens muskelceller löper parallellt med längdriktningen, med avbrott för en rad
bindvävshinder som sitter fast i skelettet och skinnet.
Feta (8–35 procent fett) och halvfeta (2–8 procent fett) arter härsknar snabbt på grund av mycket
omättat fett. Men till och med torsk som innehåller
mindre än 1 procent fett kan utveckla en tydlig härsken smak vid fryslagring. Fisk från havet och vissa
sötvattensarter innehåller trimetylaminoxid som
med hjälp av bakterier och enzymer bryts ner till
tri- och dimetylamin som har betydelse för fiskens
smak. Båda ämnena smakar och luktar förstörd fisk.
Variationen i fiskens sammansättning beror på art,
födoupptag, vandringar och lekperiod.
82

Sensorisk analys av fisk

Det är mycket stora sensoriska skillnader i utseende,
lukt, smak och konsistens mellan olika fiskarter som
används till konsumtion. Skillnaden kan mätas med
sensorisk analys som använder de mänskliga sinnena: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Sensorisk analys är den viktigaste metoden för att bedöma fiskens
kvalitet och är därför en naturlig del i kedjan från
fångst till detaljhandel.
Det unika med sensorisk analys, som kan vara
både subjektiv och objektiv, är att man mäter flera
egenskaper på en gång. Subjektiva test används för
att bestämma konsumentens attityd och känslomässiga reaktion på en produkt. Objektiva sensoriska
metoder används av tränade bedömare. De objektiva testerna kan vara antingen jämförande tester eller
beskrivande tester. De jämförande testerna mäter
om det finns skillnader mellan proven, men för att
beskriva skillnaderna används beskrivande tester, till
exempel deskriptiv profilering och kvalitetsindex
metoden (QIM).
Deskriptiv profilering kan vara mycket enkel med
bedömning av några få egenskaper, eller den kan
vara komplex med bedömning av många egenskaper
(tabell 1). Egenskaperna är mycket olika från art till
art, och metoden kan användas för att ge en hel beskrivning av enskilda arters unika profil. Kvalitets
indexmetoden är en snabb metod som också kan
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användas för att förutsäga hållbarhet. Den är baserad
på sensoriska egenskaper för hel färsk fisk. Man använder ett poängsystem där varje parameter får
poäng från noll till tre. Poängen summeras för att
ge ett samlat kvalitetsindex (QI). Noll står för den
högsta sensoriska kvaliteten.
Vid lagring är det fiskens utseende och konsistens
som ändras först. Den karakteristiska smaken som är
specif ik för varje art utvecklas normalt under de första
dagarna vid islagring. Den sensoriska kvaliteten hos
färsk iskall fisk är hög direkt efter fångsten. Sedan
kommer en period utan några stora ändringar, men
därefter sjunker kvaliteten snabbt. Förloppet beror på
arten, storleken och inte minst temperaturen.
Det förlopp som fisken går igenom under islagring kan delas in i fyra faser (figur 1). Den första
ändringen sker vid fiskens död när den genomgår
rigor mortis (likstelhet) inom loppet av 0–4 dagar
beroende på fiskens kondition och temperaturen.
Fas 1: Fisken är färsk och har en söt tångaktig och
delikat smak. Smaken kan vara en aning metallisk.
I torsk, kolja, vitling och rödspätta är den söta smaken
som starkast 2–3 dagar efter fångsten. Konsistensen
beror på rigor-tillståndet. Om fisken kokas före rigor
blir konsistensen mycket mjuk och mjölig. Däremot
är konsistensen hård utan att vara torr när fisken kokas
medan den är i rigor. Efter rigor är fiskens kött fast,
saftigt och elastiskt.
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Tabell 1. Sensoriska egenskaper i fisk och fiskprodukter.
Egenskaper

Beskrivning

Lukt

Hav/tång
Champinjon
Jord/mull
Varm mjölk
Kokt potatis
Syrlig
Våt hund
Sur
Sötkvalmig
Härsken
Fisklik

Hav, frisk tång
Färskrensad champinjon
Karakteristisk lukt av öring
Varm, men inte kokt mjölk
Skalade varma kokta potatisar
Frisk syrlig som i citron
Våt hund
Sura strumpor
Kvalmigt söt
Härsken fiskolja, målarfärg, lack
Förstörd fisk/trimetylamin

Smak

Hav
Champinjon
Umami
Syrlig
Jord/mull
Fiskolja
Kokt potatis
Metallisk
Fisklik
Sötaktig
Salt
Bitter
Härsken

Friskt hav
Färskrensad champinjon
Natriumglutamat
Frisk syrlig som i citron
Karakteristisk smak av öring
Färsk fiskolja, omogna hasselnötter
Skalade varma kokta potatisar
Metallisk
Fördärvad fisk/trimetylamin
Söt smak
Salt
Bitter
Härsken fiskolja, målarfärg, fernissa

Konsistens
Fast
		
Saftig
		
Trådig
Oljig
Skiktning
		
Grynig

Kraften som behövs för att pressa
ihop provet med kindtänderna
Mängden vätska i provet efter
2–3 tuggor
Mängden trådar vid tuggning
Oljig/fetförnimmelse i munhålan
Musklerna faller ut i skivor vid tryck
med en gaffel
Mängden av små partiklar/gryn

Utseende
Misssfärgad
		

Inte den naturliga färgen. Bruna
eller gula fläckar eller områden.
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som är svagt sur, fruktaktig och en aning bitter, eller
begynnande härskning särskilt hos fet fisk.
Fas 4: Bilukt och bismak utvecklas ytterligare och
blir sötkvalmig, kålaktig och härsken, med inslag av
ammoniak och svavel. Konsistensen blir antingen
mjuk och vattning eller hård och torr. Fisken karakteriseras som förstörd och rutten.

Fyra faser vid islagring
Sensorisk kvalitet (%)
100

80

autolys

60

bakterieaktivitet

40

Varför smakar fisken så?

Fas 2: I den här fasen minskar den karakteristiska
smaken och lukten. Köttet är neutralt och utan bismak. Konsistensen är fortfarande god.
Fas 3: Här förekommer bismak och bilukt och
tecken på begynnande förstörelse. Det produceras
flyktiga illaluktande ämnen som är olika för olika
fiskarter. Ett av de flyktiga ämnena kan vara trimetylamin. I starten av fas 3 kan det finnas en bismak

Fisk äts på många olika sätt, rå som sushi eller tillagad
exempelvis som rökt, ångad eller grillad. Fisk har
mindre bindväv än kött från andra djur. Eftersom
fiskens bindväv smälter vid lägre temperatur så behöver
fisk inte någon lång uppvärmning för att bli mör.
Fiskproteiner koagulerar också vid lägre temperatur
än proteiner i annat kött. Om fisk värmebehandlas
för länge resulterar det i att den tappar mycket vatten
och får torr konsistens. Koktiden beror på art och
storlek, samt på om fisken är hel eller filead.
I följande exempel är fisken värmebehandlad vid
100 °C till en temperatur på 70 °C i mitten av fisken.
Den temperaturen krävs av hygieniska skäl med
tanke på bakterier när fisken serveras på offentliga
matställen. Men hemma föredrar vi nog en lite lägre
temperatur i mitten av fisken på 65 °C eftersom fisken
då är saftigare.
Exemplen är från forskningsprojekt där den
sensoriska analysen är utförd i ett laboratorium av
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20

Fas 1

Fas 2

Fas 3

Fas 4

0
0

2

4

6

8

10

12

14

Islagring (dagar)

Figur 1. De fyra faserna vid islagring (förklaring i texten här intill).
Med autolys menas den process när cellvävnad bryts ner av sig själv av
kroppens egna enzymer, innan mikroorganismer börjar dominera ned
brytningsprocessen.

Skillnad i sensorisk profil för torsk, sill och öring
(k1) Fet

(l) Hav
12

(k1) Tuggmotstånd

10

(k1) Trådig

6

(l) Champinjon
(l) Sötaktig

8
(l) Syrlig

del hav (färsk) och har också sötaktig lukt. Sillen är
mjukare och den har lite mera metallsmak på grund
av mängden mörka muskler. För öringen är det den
typiska smaken av champinjon och den friska syrliga
havssmaken som kommer till uttryck.

4
2

(k1) Mjuk

(k2) Skiktning

0

Sensoriska förändringar under islagring

tränade bedömare. Filébitar värmebehandlades i en
vid porslinsskål i en konvektionsugn. Den sensoriska
profilen visas i ”spindelnät” som ger intensiteten av
olika sensoriska egenskaper, med noll i mitten och
med växande intensitet ut mot den yttre cirkeln
(figur 2).
Det är tydligt att torsken har mycket större tuggmotstånd än de andra två arterna och att den är mer
skivad, vilket betyder att den delar sig i skikt när
man trycker på den med en gaffel. Torsken luktar en

Vid sensorisk karakterisering av torskfilé som hade
islagrats i 0, 9 och 12 dagar blev de positiva luktegenskaperna hav/tång och kokt potatis och smakegenskaperna sötaktig, champinjon och kokt potatis
mycket mindre i intensitet ju längre islagringstiden
var. Helt färsk torsk ska när den är kokt knirka när
man biter i den, ungefär samma ljud som när man
går i nyfallen snö. När torskfiléer hade islagrats i 12
dagar dominerades den sensoriska kvaliteten av de
negativa luktegenskaperna våt hund och förstörd fisk
samt smakegenskaperna sötkvalmig, sur och bitter.
I ett motsvarande försök med lax visade det sig att
lax med ett kvalitetsindex (QI) på 3 (motsvarande
3 dagar i is) är mycket färsk och har hög sensorisk
kvalitet, medan lax med ett QI på 9 (11 dagar i is)
är neutral. När laxen når ett QI på 20 (27 dagar i
is) är den långt över kassationsgränsen och bör inte
användas till konsumtion.
De sensoriska profilerna för olika QI ser mycket
olika ut (figur 3). Den färska laxen med QI 3 har
hög intensitet i i lukten av gurka; med bindel för
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(s) Hav

(k1) Saftig

(s) Champinjon

(s) Metallisk
(s) Oljig
s) Bitter
Torsk

(s) Sötaktig
(s) Syrlig
Sill

Öring

Figur 2. Sensorisk karakterisering av färsk torsk, sill och öring. (l = lukt,
s = smak, k1 = konsistens mätt i munnen, k2 = konsistens mätt vid tryck
med en gaffel)

Vattenbruk ger i dag upp emot en tredjedel av världens konsumtionsfisk. Om odlad fisk och vild fisk
får samma foder och samma möjlighet till fysisk

aktivitet så har de teoretiskt sett samma sammansättning, kvalitet och hållbarhet. I praktiken är detta omöjligt eftersom vild fisk lever av annan fisk, medan odlad
fisk traditionellt utfodras med fiskmjöl och fiskolja.
Eftersom det är brist på fiskolja ersätts det marina
fodret med billigare vegetabiliskt foder. Den yttersta
konsekvensen av det är att odlad fisk kan komma
att innehålla mest växtoljor i stället för de naturliga
omättade fiskoljorna. Det kommer att ändra både
den sensoriska och den funktionella kvaliteten. Men
försök visar lyckligtvis att detta kan ändras igen om
man byter till fiskolja en kortare period före slaktningen av fisken.
Det är helt tydligt att fiskfodret påverkar den sensoriska kvaliteten. Vi har sett i projekt med odlad
öring som har fått foder som innehåller vegetabilisk
olja att den härskna smaken utvecklas senare och att
konsistensen är mer skiktad. Vi har också sett att
det kan utvecklas en kycklingaktig smak i odlade
öringar efter 3 dagars islagring om fodret innehåller
olja från vindruvskärnor eller solrosfrön, men att det
blir mindre uttalat efter längre tids islagring. Dessa
ändringar i den sensoriska kvaliteten är inte önskvärda.
Odlad fisk har ofta hög kvalitet eftersom den jämfört med vildfångad fisk är lättare att hantera skonsamt vid infångning, slakt och rensning. Därmed kan
man säkra kvaliteten ända fram till konsumenten.
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Sensorisk profil för lax
(l) Hav
(k1) Saftig 15

(l) Gurka
(l) Syrlig

(k1) Fast
10
(k2) Skiktning

(l) Härsken
5
(l) Sur

(s) Förstörd fisk
0
(s) Sur

(l) Förstörd fisk

(s) Sötkvalmig

(s) Hav

(s) Härsken
(s) Champinjon

(s) Sötaktig
(s) Fiskolja

Ql 3

(s) Syrlig

Ql 9

Ql 20

Figur 3. Sensorisk profil för lax. (l = lukt, s = smak, k1 = konsistens mätt
i munnen, k2 = konsistens mätt vid tryck med en gaffel; QI 3 = lagrad 3
dagar i is, QI 9 = 11 dagar i is, QI 20 = 27 dagar i is.)

ögonen kan man inte tro att det är lax. Den har också
hög intensitet i smakegenskaperna fiskolja, hav och
champinjon. Den färska fiskoljan har en mycket fin
grön smak som också finns i omogna hasselnötter
när de fortfarande är vita och skalen mjuka.
Odlad fisk ändrar smak efter fodret

Hållbar fisk – en fråga om temperatur

Den moderna konsumenten har en kritisk inställning till livsmedel med tanke på säkerhet, hälsa,
bekvämlighet och sensorisk kvalitet. De antingen
älskar eller hatar fisk. Hatet skylls på att fisken är
full av ben. Men många konsumenter vet att det är
nyttigt att äta fisk och har därför dåligt samvete när
de inte gör det.
I dag säljs fisk inte bara i specialbutiker eller i
hamnen, utan också på stormarknader. Det ställer
större krav på att konsumenten själv har nödvändig
kunskap om förvaring och tillagning eftersom man
inte har samma möjlighet att få vägledning på en
stormarknad. Det är viktigt att veta att fisk ska förvaras så nära 0 °C som möjligt eftersom den lätt förstörs.
Fisk kan hållas nedkyld på flera sätt. Gemensamt
för alla metoderna är att isen ska vara tätt packad
omkring fisken och på smältpunkten för att ge optimal
kontakt utan att fisken skadas. När fisken skadas
kan de bakterier som annars bara sitter på ytan, på
skinn eller gälar tränga in i fisken. Hel fisk håller
sig längre än filead eftersom skinnet skyddar fisken.
Om lagringstemperaturen ändras bara från 0 till 5 °C
så halveras hållbarheten. Det här bör man som konsument tänka på vid inköp och transport hem. Väl
hemma är det en fråga om kylskåpstemperaturen som
ofta är 4–5 °C. Det betyder att fisken helst ska ätas
samma dag som den inhandlas.
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Om man inte äter fisk snuvar man sig själv på en
fantastisk sensorisk upplevelse. Men se till att fisken
är av god kvalitet och att den förvaras kallt tills den
ska tillagas.

Grethe Hyldig leder sensorikgruppen vid avdelningen
för livsmedelsindustriell forskning vid Danmarks tek
niska universitet, DTU. Hon arbetar med konsument
preferenser, sensorisk kvalitet och utveckling av senso
riska metoder bland annat för att bedöma ätkvalitet
och hållbarhet hos fisk och fiskprodukter.
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Vilken näring får vi från fisk
– och hur mycket?
Fisk och skaldjur är näringsrik mat som ger oss
bland annat D-vitamin, jod och selen – ämnen som
för många kan vara svåra att få i sig tillräckligt av.
Fisk har också en bra fettsyresammansättning och
ger oss de viktiga omega 3-fettsyrorna.

Ett sätt att dela in fisk är efter fettinnehållet. Feta
fiskar som lax, strömming/sill och makrill innehåller
3–20 gram fett per 100 gram fisk. Fetthalten kan
variera i samma fiskart på grund av till exempel årstid och ålder. Magra fiskar som torsk och kolja innehåller ytterst lite fett, bara 0,5–3 gram per 100 gram.
Det är främst de feta fiskarna som innehåller
mycket av de viktiga omega 3-fettsyrorna. En portion
odlad norsk fjordlax ger omkring 5 gram omega 3fettsyror, medan en portion mager fisk som till exempel torsk ger 0,3 gram omega 3-fettsyror (tabell 1).
Enligt de svenska näringsrekommendationerna (SNR)
från år 2005 bör intaget av omega 3-fettsyror ut
göra 1 procent av energin vi får i oss från maten. Det
motsvarar ungefär 2,5–3 gram omega 3-fettsyror
per dag.
Även vitamininnehållet varierar mellan olika fiskar.
De fettlösliga vitaminerna A och D får vi främst från
de feta fiskarna, men även gös, abborre och den
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tropiska fisken tilapia innehåller höga halter av Dvitamin. Både magra och feta fiskar har högt innehåll av vitamin B12, och en del fiskar innehåller mer
än hela det rekommenderade dagliga intaget av vitamin B12 per 100 gram. Många fiskar är också källor
till mineraler som till exempel selen och jod.
Näringsinnehåll per portion

I Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas finns uppgifter
om olika fiskars och skaldjurs näringsinnehåll per
100 gram ätlig del. Det varierar hur mycket vi äter av
olika fiskar, skaldjur och produkter av dessa. I tabell 1
finns näringsinnehåll sammanställt per portionsstorlek. Mellan 50 och 175 gram räknar man normalt som en serveringsportion beroende på sort och
tillagning. Tabell 2 visar rekommenderat dagligt intag per person av samma näringsämnen som i tabell 1,
enligt SNR 2005. Nya rekommendationer kommer
under år 2013.
På Livsmedelsverkets webbplats (www.slv.se) kan
du gå in på ”Sök näringsinnehåll” för att få fram
detaljer om näringsinnehåll i olika fiskarter, skaldjur
och beredda fiskprodukter.
Svårt med konsumtionsstatistiken

Det är svårt att få fram en bra siffra på den svenska
fisk- och skaldjurskonsumtionen; olika siffror anges
i olika sammanhang. Att statistiken varierar beror
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Tabell 1. Populära fiskars, skaldjurs och produkters innehåll av
några näringsämnen per portion.
Livsmedelsnamn

Vitamin D
(µg)

Vitamin B12
(µg)

Fiskbullar med
0,3
0,5
sås konserv (175 g)
Fiskpinnar
0,4
1,4
ugnsstekt (125 g)
Gös kokt (125 g)
39,3
1,9
Inlagd sill
6,2
3,7
utan lag (50 g)
Markrill varmrökt
3,2
11,7
(90 g)			
Markillfilé konserv
1,0
4,0
i tomatsås (75 g)
Odlad norsk
16,8
9,2
fjordlax kokt (125 g)
Tonfisk i olja
3,3
2,0
konserv (75 g)
Torsk kokt
2,5
1,7
(125 g)			
Räkor skalade
0
3,5
(100 g)

Jod
(µg)

Selen Omega 3
(µg)
(g)

49

16

0,5

69

18

0,9

31
29

31
7

0,1
1,0

25

4,0

15

2,3

69

28

5,1

20

65

0,2

37

0,3

23

0,2

ingen
uppgift
27

ingen
uppgift
20

Tabell 2. Rekommenderat dagligt intag per person av samma
näringsämnen som i tabell 1, enligt SNR 2005. För barn,
gravida och ammande finns särskilda rekommendationer.
Dagsbehov
vuxna*
Kvinnor
Män

Vitamin D
(µg)*
7,5
7,5

Vitamin
B12 (µg)

Jod
(µg)

Selen
(µg)

Omega 3
(g) **

2,0
2,0

150
150

40
50

~2,5–3,0
~2,5–3,0

* Ett extra tillskott av 10 µg vitamin D per dag rekommenderas till alla barn från
cirka 1 månads ålder till cirka 24 månaders ålder. Äldre personer med liten eller
ingen solexponering bör få ett tillskott av 10 µg vitamin D3 per dag utöver intaget
från kosten.
** 5 till 10 procent av den energi vi får i oss från maten bör komma från flero
mättade fetter, varav ungefär 1 procentenhet från omega 3. Det motsvarar ungefär 2,5 till 3 gram omega 3-fett per dag.
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bland annat på hur siffrorna har tagits fram. För
att jämföra konsumtionssiffror är det därför viktigt
att veta vilka aspekter som tas med i konsumtions
beräkningen, till exempel svinn, avfall och tillagnings
förluster.
Exempel på olika källor till statistik om livs
medelskonsumtion är:
• per capita-konsumtionen av livsmedel, det vill säga
genomsnittssvenskens tillgång på livsmedel under
ett år
• matvaneundersökningar – insamling av uppgifter
om vad enskilda individer äter och dricker under
en bestämd tidsperiod
• annan statistik, försäljningsstatistik från daglig
varuhandeln eller konsumentpanelers hushålls
inköp
Jordbruksverket svarar för per capita-statistiken, och
varje år görs en sammanställning över tillgången på
livsmedel i landet. Konsumtionen uttrycks oftast i kg
per person och år, det vill säga den totala konsum
tionsvolymen för ett år divideras med antalet in
vånare. I princip beräknas den genom att man lägger ihop olika varugruppers produktion och import
och sedan gör avdrag för export och användning
av livsmedel som djurfoder. Den här typen av statistik används ofta vid internationella jämförelser,
och FN:s jordbruksorganisation FAO liksom EU:s
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statistikkontor Eurostat publicerar egen statistik.
Insamlingsmetoderna för statistik av livsmedelstillgången i länder är väldigt olika, och siffrorna är
därför svåra att jämföra.
Tillförlitligheten i statistiken varierar också mellan
olika varugrupper. När det gäller uppgifter om
direktkonsumtionen av fisk och fiskprodukter är
osäkerheten så stor att Jordbruksverket sedan år
2000 har slutat att publicera konsumtionen av färsk
fisk. Konsumtionen av filead fryst fisk har under
perioden 1980–2010 varierat mellan 1,8 och 3,9 kg
per person och år, medan konsumtionen av beredd
eller konserverad fisk och beredda eller konserverade kräft- och blötdjur sammanlagt har ökat med
32 procent till 9 kg per person och år.
Enligt statistik framtagen av marknadsundersökningsföretaget GfK på uppdrag av Norges sjømatråd
(den norska fiskerinäringens marknadsföringsorgan)
konsumerar ett svenskt hushåll omkring 20 kg fisk
och skaldjur per år. Det kan jämföras med 36 kg i
Norge och 25 kg i Frankrike. Lax är favoriten bland
fiskarterna, medan torsken är på frammarsch igen
efter några svaga år då forskarna slog larm om att
den hotades av utfiskning. Bland skaldjuren är det
räkor vi äter mest av.

Fisk- och skaldjurskonsumtionen ökar i Sverige

Ett av Livsmedelsverkets uppdrag är att genomföra
nationella matvaneundersökningar. Uppgifterna
från undersökningarna används i första hand för
att beskriva matvanor och näringsintag hos olika
befolkningsgrupper. Riksmaten vuxna 2010–11
är den tredje nationella matvaneundersökningen
som Livsmedelsverket har genomfört i den vuxna
befolkningen. Undersökningen pågick under ett
år och 1 797 personer i åldrarna 18–80 år deltog.
I undersökningen ingick både en 4-dagars kost
registrering och enkätfrågor.
Medelintag av fisk och skaldjur
Gram/dag
60

Kvinnor

Män

40

20

0

18–30 år 31–44 år 45–64 år 65–80 år

18–30 år 31–44 år 45–64 år 65–80 år

Figur 1. Medelintag av fisk och skaldjur i Riksmaten vuxna 2010–11.
Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan kvinnor och män.
Bland både kvinnor och män ökade intaget av fisk med stigande ålder.
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Medelintaget av fisk och skaldjur bland deltagarna i
Riksmaten vuxna 2010–11 var drygt 40 gram per
dag (figur 1). Ungefär 80 procent av denna konsumtion utgjordes av fisk. Äldre kvinnor och män åt
mest fisk. Lägst intag av fisk och skaldjur hade de
yngsta åldersgrupperna. Högutbildade kvinnor åt mer
fisk än lågutbildade kvinnor.
Jämfört med resultaten från Livsmedelsverkets
tidigare undersökning på vuxna, Riksmaten 1997–
98, pekar konsumtionsdata på att både kvinnor och
män har ökat sin konsumtion av fisk och skaldjur
(tabell 3). För de mängder som redovisas räknas fiskoch skaldjurskonsumtionen på hela rätter. Ingen
uppdelning av maträtter i separata delgrupper har
gjorts för att mängderna ska vara jämförbara.
Tabell 3. Intag av fisk, skaldjur och rätter i gram per dag.
Källa: Riksmaten 2010–11 och Riksmaten 1997–98. Både
kvinnor och män har ökat sitt intag sedan 1998.
Livsmedelsgrupp

Fisk, skaldjur
och rätter

Riksmaten
2010–11
Kvinnor
43

Riksmaten
1997–98
Kvinnor
35

Riksmaten
2010–11
Män

Riksmaten
1997–98
Män

51

34

Livsmedelsverkets kostråd efterlevs dåligt

Ett av Livsmedelsverkets generella råd är att vi bör
äta fisk och skaldjur ofta, gärna 2–3 gånger i veckan.
I Riksmaten vuxna 2010–11 fanns en enkätfråga där
deltagarna fick ange hur ofta de äter fisk eller skaldjur
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Energi och näringsämnen från fisk och skaldjur
Procent
35
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B12
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Figur 2. Procentuellt bidrag av energi och näringsämnen från fisk
och skaldjur i maten, enligt Riksmaten vuxna 2010–11. PUFA är
fleromättade fettsyror (polyunsaturated fatty acids).

som huvudrätt. Konsumtionen skulle beskrivas utifrån de senaste tolv månaderna. Enligt svaren angav cirka 40 procent att de äter fisk och skaldjur en
gång i veckan. Endast tre av tio kvinnor och två av
tio män angav att de äter fisk och skaldjur som huvudrätt två eller fler gånger i veckan.
Utifrån kostregistreringarna kan procentuellt bidrag
av energi och näringsämnen för olika livsmedels
grupper räknas fram. Resultaten från Riksmaten
2010–11 visar att trots att vi inte äter så mycket fisk
och skaldjur så är de viktiga källor för ett flertal
näringsämnen i vår kost (figur 2).
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Elisabet Amcoff och Anna Karin Lindroos,
Livsmedelsverket

Elisabet Amcoff

Anna Karin Lindroos

Fakta om fett och fettsyror
De vanligaste fetterna som vi får i oss med födan
består av glycerol och fettsyror; de kallas trigly
cerider. Fettsyrorna är uppbyggda av långa kedjor av
kolatomer som binds samman av enkelbindningar
eller dubbelbindningar (figur 1). Fettsyrorna kan vara
mättade eller omättade. En mättad fettsyra har ingen
dubbelbindning; det gäller till exempel stearinsyra.

Lästips

• Livsmedelsverkets webbplats: www.slv.se
• Riksmaten vuxna 2010–11 (på www.slv.se).
• Fisk, skaldjur och fiskprodukter – analys av närings
ämnen, Livsmedelsverket rapport 1/2012.

Mättad fettsyra, stearinsyra

Fleromättad fettsyra, linolsyra (n6-serien)

Fleromättad fettsyra, alfa-linolensyra (n3-serien)

Essentiella fettsyror

Enkelomättad fettsyra, oljesyra

Figur 1. Fettsyrorna är mättade eller omättade. Till de fleromättade
hör de essentiella fettsyrorna linolsyra och alfa-linolensyra som inte kan
bildas i kroppen utan måste tillföras med födan.
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En omättad fettsyra har en eller flera dubbelbindningar. En enkelomättad fettsyra har en dubbelbindning, till exempel oljesyra. En fleromättad har
två eller flera dubbelbindningar.
De fleromättade fettsyrorna linolsyra och alfalinolensyra (ALA) är båda essentiella fettsyror, det
vill säga de kan inte bildas i kroppen utan måste
tillföras med födan. De kan senare omvandlas i
kroppen till längre fettsyror med flera dubbelbindningar (figur 2), men omvandlingen i människa är
generellt sett mycket låg. Linolsyra omvandlas till
AA (arakidonsyra), och alfa-linolensyra till EPA
(eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra).
Linolsyra är moderfettsyra i det som kallas n6-serien
(omega 6-serien) och linolensyra i n3-serien (omega 3serien).
Mättade fettsyror finns i första hand i animaliskt
fett från varmblodiga djur, och omättade fettsyror i
vegetabiliskt fett samt i fett från marina organismer
som alger, fisk och skaldjur. Det fett som är mjukt i
kylskåpet innehåller omättat fett. Även transfettsyror
och kolesterol finns i de hårda fetterna. Transfett
syror bildas vid industriell härdning av fetter och
oljor samt i våmmen (en av magarna) hos idisslare.
De har ungefär samma egenskaper som mättade
fettsyror.
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Fleromättade fettsyror
n6-serien (omega-6)

n3-serien (omega-3)

linolsyra (18 kolatomer,
2 dubbelbindningar)

alfa-linolensyra (18 kolatomer,
3 dubbelbindningar)

AA (20 kolatomer,
4 dubbelbindningar

EPA (20 kolatomer
5 dubbelbindningar)
DHA (22 kolatomer
6 dubbelbindningar)

Figur 2. De livsnödvändiga fettsyrorna linolsyra och alfa-linolensyra
kan inte bildas i kroppen utan måste tillföras med födan. När de
väl finns i kroppen kan de i sin tur i viss mån ombildas till längre
fleromättade fettsyror, till exempel AA, EPA och DHA, som behövs för
att cellerna och hjärnan ska fungera. I vår moderna diet är det ingen
brist på n6-fettsyror. Men det gäller att se till att vi får i oss tillräckligt
av n3-fettsyrorna.
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Fisk är mer än bara fiskolja
Tidig introduktion av fisk skyddar mot allergiutveckling, och fet fisk skyddar mot död i hjärt-kärlsjukdom. Det är de två hälsoeffekter av fisk som hittills
är bäst bevisade. Däremot är det långt ifrån visat
att fisk skulle skydda mot någon form av cancer,
skriver Ann-Sofie Sandberg och Agnes Wold. Vi
behöver ta reda på mer om vilka sjukdomar som
fisk kan motverka och hur mekanismerna fungerar.
Forskarna kan i dag undersöka vad som händer på
cell- och molekylnivå. De börjar också kunna studera
om livsmedel har olika effekter på människor med
olika genuppsättning. Vi kan förvänta oss individ
anpassade kostråd i framtiden.

Ann-Sofie Sandberg,
Chalmers tekniska högskola.

Agnes Wold,
Göteborgs universitet.
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r det nyttigt med fisk? Fisk innehåller inte bara
viktiga näringsämnen som protein och fett. Den
innehåller också vad vi kallar bioaktiva ämnen. Det är
ämnen i maten som påverkar kroppen och hälsan på
ett mer specifikt sätt än de vanliga näringsämnena.
Exempel på bioaktiva ämnen i fisk är långkedjiga
fettsyror av omega 3-typ såsom EPA och DHA; dessa
finns bara i fisk och andra marina livsmedel. Andra
exempel är taurin som är en organisk syra, selen som
är ett mineral och olika ämnen som fungerar som
antioxidanter och motverkar oxidativ stress i kroppen.
Flera av dessa ämnen kan tillsammans ge större
effekt än summan av varje ämne för sig. Ofta kan
ett livsmedel ha effekter som man inte kan tillskriva
någon enskild komponent i livsmedlet, i alla fall inte
med dagens kunskap. Det är exempelvis inte samma
sak att äta fiskolja som att äta hel fisk. Ofta har man
blandat ihop dessa begrepp och satt likhetstecken
mellan omega 3-fettsyror och fisk – och tillskrivit
just omega 3-fettsyrorna alla positiva hälsoeffekter
av fisken trots att den till minst 95 procent består av
någonting annat.

När man läser veckotidningar och hälsobilagor verkar
det mycket enkelt att slå fast vilket livsmedel som är
nyttigt eller inte och på vilket sätt det är nyttigt eller
onyttigt. I själva verket kan det ta decennier innan

man lyckas bevisa att något som vi stoppar i oss är
nyttigt eller inte. För att sedan ta reda på varför livsmedlet är nyttigt eller onyttigt krävs det oftast ytter
ligare många års forskning.
Egentligen kan man inte bevisa vilken effekt ett
läkemedel eller ett livsmedel har på hälsan med mindre
än att man gör en randomiserad kontrollerad inter
ventionsstudie. Det betyder att man väljer ut en
grupp människor, ger hälften av dem detta livsmedel
eller läkemedel och studerar vad som händer med
deras hälsa. De som får läkemedlet måste väljas ut
slumpmässigt (randomiserat) och de som inte får
det aktiva läkemedlet ska få placebo, alltså ett helt
verkningslöst ämne som inte går att skilja från läke
medlet (placebo-kontrollerad studie). Viktigt är att
varken försökspersonerna eller forskarna vet vilken
behandling personerna har fått (kallas dubbelblindstudie), annars är det lätt att man överdriver eller
underdriver sina symtom beroende på hur man tror
eller vill att det förhåller sig.
Men en studie är ingen studie. Inte förrän många
forskargrupper har gjort olika studier av ett visst
samband och kommit fram till samma sak kan man
börja tro på sambandet. Därför brukar man regelbundet göra sammanställningar över de studier som
finns inom ett visst område, något som kallas meta
analys. Ett problem i sammanhanget är att det är
lättare att få en studie publicerad om den faktiskt
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Långvarig forskning ger klarhet

Alla membraner i alla celler består av fosfolipider
som innehåller både mättade och omättade fettsyror.
För att kunna bilda nya celler går det åt mängder
av fettsyror. Mättade fettsyror kan vi själva tillverka,

men många omättade fettsyror måste tillföras med
kosten.
Människan har en stor hjärna och det går åt mycket
fettsyror under fostertiden när den anläggs och tillväxer. Fettsyran DHA, som finns rikligt i fisk, är en
av de fettsyror som behövs för hjärnans utveckling. För att tillgodose fostrets behov pumpas DHA
och andra omättade fettsyror över moderkakan
under graviditeten. Det är en aktiv process, vilket
betyder att barnet får högre halter av DHA och andra
omättade fettsyror än vad mamman har i sitt eget blod.
Det brukar sägas att fisk gör oss intelligenta. Kan
det då vara så att barnets hjärna utvecklas bättre om
mamman får i sig mer DHA och andra omättade
fettsyror under graviditeten? Det finns ett par studier som tyder på att så skulle vara fallet, men man
kan inte säga att det finns tillräckligt med bevis för
detta i dag. Att äta insjöfisk och Östersjöfisk under
graviditeten kan också innebära vissa risker eftersom
gifter som metylkvicksilver i fisken kan ha negativa
effekter på utvecklingen av barnets hjärna. De långa
listor på fiskar som Livsmedelsverket varnar för under
graviditeten har lett till att många gravida kvinnor
inte äter någon fisk alls. Vem kan hålla reda på vilken sorts fisk som är lämplig och mindre lämplig?
Eftersom vi har en så effektiv pumpmekanism för
DHA och andra omättade fettsyror över moder
kakan kan barnet förses med vad det behöver även
om mamman inte får i sig så mycket omättat fett.
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visar på ett samband, till exempel mellan kost och
cancer, än om studien inte kan påvisa något sådant
samband. Detta kallas publikations-bias (bias är
engelska för skevhet) och är ett stort problem i vetenskapssamhället.
Även om man vid en viss tidpunkt kommer fram
till att det saknas belägg för en viss hälsoeffekt av
ett visst livsmedel så kan läget ha ändrat sig tio år
senare. Det kan ha tillkommit nya, större och bättre
studier som tillsammans med de tidigare studierna
kan tolkas som att livmedlet har en viss effekt på
hälsan. När allt detta är sagt kan vi ta oss en titt på
vilka hälsoeffekter som har tillskrivits fisk och vilka
av dessa som vi i dag tror har en rimlig bevisgrund.
De hälsoeffekter hos fisk som är bäst belagda är
att tidig introduktion av fisk skyddar mot allergi
utveckling, och att fet fisk skyddar mot död i hjärtkärlsjukdom. Däremot är det långt ifrån visat att fisk
skulle skydda mot någon form av cancer, till exempel
prostatacancer. Även om det dykt upp flera studier
som har visat på en sådan effekt så visar metaanalyser
att det sammantagna bevisläget är dåligt. Vi ska titta
lite närmare på hälsoeffekterna nedan.
Fostrets hjärna behöver omättade fettsyror

Det finns också data som tyder på att gravida kvinnor blir bättre på att själva tillverka dessa för barnet
livsnödvändiga omättade fettsyror. Kanske är det
naturens sätt att se till att fostret får sitt även under
omständigheter där tillgången på omättade fettsyror
är begränsad.

Fiskintag minskar risken för hjärt-kärlsjukdom

Forskare har också föreslagit att fet fisk skulle kunna
skydda mot demens och åldersberoende försämringar
i hjärnans funktion. I flera epidemiologiska studier
(kartläggningar) ser man ett samband mellan intag
av fet fisk och bättre kognitiv funktion (förmåga att
tänka) i ålderdomen. Tyvärr kan detta inte användas
som bevis för fiskens goda effekter, eftersom fisk
ätande är sammankopplat med många andra vanor
som kan skydda mot förlust av vår mentala kapacitet
på äldre dagar.
Man har gjort interventionsstudier där äldre personer med intakt eller nedsatt kognitiv förmåga har
fått tillskott av fiskolja i kosten; i de studierna har
man ännu inte lyckats påvisa några gynnsamma
effekter. Men det behöver inte betyda att fisk inte
är bra för hjärnans hälsa hos den åldrande männi
skan. Fisk kan mycket väl ha effekter som inte beror
på fiskoljan. Det behöver göras fler studier för att
bringa klarhet i frågan, gärna interventionsstudier
med hel fisk.

Man har länge känt till att i samhällen med högt
fiskintag är förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar låg.
I Sverige och andra länder med västerländsk livsstil
och diet hör hjärtinfarkt och stroke (blodproppar
eller blödning i hjärnans blodkärl) till de vanligaste
dödsorsakerna. Dessa sjukdomar beror i sin tur på
arterioskleros (åderförkalkning), alltså förändringar i
blodkärlens väggar som leder till minskad elasticitet
och ökad risk för blodproppar. Eskimåerna på Grönland var det första exemplet som beskrevs i litteraturen
när det gäller nyttan av att äta fisk; de åt mängder av
fisk och hade låg risk för hjärtinfarkt.
Högt blodtryck, höga blodfetter, låggradig inflammation i blodkärlsväggarna och ökad tendens
att bilda blodproppar är kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke. Flera välgjorda interventions
studier har visat att intag av fisk, särskilt fet fisk,
minskar risken för hjärt-kärlsjukdom. Effekten har
ofta tillskrivits omega 3-fettsyrorna EPA och DHA.
Men fet fisk innehåller ju också rikligt med andra
bioaktiva ämnen, bland annat vitamin D, selen, taurin,
kreatinin, vitamin B12 och bioaktiva peptider. Alla
dessa kan på olika sätt bidra till bättre funktion hos
hjärta och kärl och motverka den arterioskleros som
är så vanlig i västerländska samhällen. Det finns alltså anledning att tro att det är bättre att äta hel fisk
än fiskoljekapslar.
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Oklart om fet fisk är bra för den åldrande hjärnan

Långkedjiga fettsyror leder till mindre
åderförkalkning
Vad kan fiskens goda effekter på hjärt-kärlsjukdom bero på?
Fettet som behövs för olika cellers ämnesomsättning och
syntes av cellmembraner cirkulerar i blodet i form av små fettdroppar som kallas lipoproteiner. Efter sin täthet delas de in
i HDL (högdensititets-lipoproteiner), LDL (lågdensititets-lipoproteiner), VLDL (lipoproteiner med mycket låg densititet) och
kylomikroner. De olika fettdropparna innehåller olika mängder triglycerider och kolesterol och är omgivna av fosfolipid
membraner. Lipoproteinerna lagras in i blodkärlens väggar
och dessa fettansamlingar utvecklas vidare till åderförkalkning.
Att ha mycket LDL, VLDL och triglycerider och lite HDL i
blodet är förknippat med ökad risk för arterioskleros. Det är
bakgrunden till att man talar om det ”goda” kolesterolet, HDL,
och det ”onda” kolesterolet, LDL. När man äter fet fisk minskar
halten triglycerider i blodet medan andelen HDL ökar. Långkedjiga fettsyror (med hög densitet) hämmar aktiveringen av
T-cellerna i immunförsvaret och dämpar därmed den typ av
inflammation i blodkärlsväggen som ses vid arterioskleros.
Långkedjiga omättade fettsyror motverkar också blodets
koagulation och minskar därmed risken för blodproppsbildning. Vi vet inte exakt vilken av dessa mekanismer (eller någon
annan mekanism som vi ännu inte känner till) som gör att den
som äter mycket fisk får mindre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Tidig introduktion av fisk ger mindre allergi

Särskilt gällde det livsmedel som ofta ger upphov till
allergiska reaktioner, såsom ägg och fisk. Föräldrar
som själva var allergiska eller redan hade ett allergiskt barn uppmanades särskilt mycket att vänta
med att ge sitt barn fisk.
I dag vet vi att man inte minskar risken för allergi
utveckling genom att skjuta upp barnets kontakt
Risken för allergi vid 18 månaders ålder
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Tidpunkt för introduktion av fisk i dieten

För inte så länge sedan blev föräldrar instruerade
att skjuta upp introduktionen av olika livsmedel i
spädbarnets kost så länge som möjligt, eftersom man
trodde att det skulle skydda mot allergiutveckling.

Figur 1. Tidig introduktion av fisk halverar risken för allergiutveckling.
Exemplet är hämtat från Florastudien i Göteborg. Av de barn som fått
fisk före 7 månaders ålder hade 15 procent utvecklat allergi vid 18
månaders ålder, medan hela 35 procent av de barn som inte fått fisk
före ett års ålder hade utvecklat allergi vid 18 månaders ålder.
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med olika livsmedel. Och när det gäller fisk finns
det faktiskt flera studier som visar att tidig introduktion av fisk i spädbarnets diet är förknippat med
mindre risk att barnet utvecklar allergi, framför allt
eksem. Figur 1 visar risken för allergi vid 18 månaders ålder hos barn från Florastudien som bedrivs i
Göteborg där man bland annat studerar effekten av
bakterieflora och kost för risken att utveckla allergi.
Av de barn som fått fisk före 7 månaders ålder hade
15 procent utvecklat allergi vid 18 månaders ålder,
medan hela 35 procent av de barn som inte fått fisk
före ett års ålder hade utvecklat allergi vid 18 mån
aders ålder. De barn som hade fått fisk tidigt blev
alltså bara hälften så ofta allergiska som de som fått
fisk sent eller inte alls.
Eftersom det är omöjligt att göra randomiserade
kontrollerade studier av tidig introduktion av fisk
och effekten på allergiutveckling – vi kan inte säga
till hälften av familjerna att ge fisk före 6 månaders
ålder och be den andra hälften vänta – så är det förvisso inte bevisat att det är just fisken som är så bra.
Det skulle kunna vara så att de som själva är allergiska
eller har allergi i familjen är rädda för att introducera ett livsmedel som kan ge allergi. Det kan alltså
finnas andra faktorer som vi inte har en aning om
som kan vara sammankopplade med benägenheten
att introducera fisk tidigt. Det bästa man kan göra är
att statistiskt försöka kontrollera för sådana faktorer.

Man kan exempelvis undersöka familjer både med
och utan allergi i familjen och i båda fallen undersöka om tidig fiskintroduktion har allergiskyddande
effekt. Såvitt det går har man i de studier som hittills
publicerats kontrollerat för sådana effekter.
Vad är det då som är bra med fisk när det gäller
skydd mot allergi? Det vet vi inte. Tvärtemot vad många
kanske tror verkar det inte som om det är fiskens
omega 3-fettsyror som är allergiskyddande. Det
finns nämligen studier där man har gett dessa fett
syror till spädbarn eller gravida, och här har man i de
flesta fall inte sett minskad risk för allergiutveckling.
Det finns till och med tecken på att barn som får
mycket omättat fett, inklusive fiskfettsyror, skulle
löpa ökad risk för allergiutveckling. En förklaring
till detta skulle kunna vara att omättat fett gör T-cellerna i immunförsvaret mindre benägna att aktiveras
när de stimuleras. Det finns mycket som tyder på
att orsaken till att allergier är så vanliga nuförtiden
är att spädbarn i rena och rika västländer som Sverige
får för lite immunologisk stimulans tidigt i livet.
Tidigt under människans utveckling föddes barnen
i en smutsig hydda och utsattes för mängder av
bakterier. Då var det säkert bra att dämpa immun
aktiveringen en smula. Men i dag när vi lever så rent
kan denna immundämpning göra att spädbarnets
immunsystem inte får den stimulans det behöver för
att mogna.
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Individanpassade kostråd i framtiden

I befolkningsstudier är konsumtion av fisk associerat
med ett långt liv och god hälsa. Det är mycket troligt
att kosten har en avgörande effekt på hälsan, liksom
andra livsstilsfaktorer som motion, alkohol och rökning. Men hur och på vilket sätt är ännu oklart. Det
behövs mer forskning för att ta reda på mer om vilka
sjukdomar fisk kan motverka och hur mekanismerna
fungerar. I dag har vi de verktyg som behövs för att
kunna göra sådana studier och undersöka dels vad
som händer på cell- och molekylnivå, dels hur hela
kroppen påverkas. Vi får dessutom allt bättre möjligheter att studera om livsmedel har olika effekter hos
olika människor beroende på deras genuppsättning.
Forskningen kommer att ge underlag för framtida
kostråd som kan bli mer individanpassade.

Agnes Wold är professor och överläkare vid Avdelningen
för infektionssjukdomar, Institutionen för biomedicin
vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör bakterier
i normalfloran och deras påverkan på immunsystemet.
Framför allt studerar hon vilka faktorer i nyföddhets
perioden som avgör om vi kommer att bli allergiska
eller inte.

Ann-Sofie Sandberg är professor i livsmedelsvetenskap
på Avdelningen för livsmedelsvetenskap, Chalmers
tekniska högskola. Hennes forskning handlar huvud
sakligen om bioaktiva ämnen i livsmedel och deras
hälsoeffekter. Från Formas har hon bidrag för projektet
Design av nya marina livsmedel för ett hälsosamt
åldrande, samt för ett projekt inom TvärLivs-programmet:
Kompetenslyft för LivsmedelsSverige – genom vidare
utveckling av forskarskolan Lift tillsammans med eta
blering och utveckling av Food Science Sweden.
118

119

Att väga nytta mot risk för fisk
Fisk är nyttigt, men kan också innehålla miljögifter.
Vi ska inte äta för mycket insjöfisk med metylkvicksilver, och vi ska inte äta för mycket fet fisk med
dioxiner och PCB. Det finns kostråd som säger att
vi bör äta fisk två till tre gånger i veckan. Men om
man är gravid får man se upp med vilka fiskar man
äter och hur ofta. Hur ska konsumenten veta vilka
fiskar som är bra? Trots gränsvärden och kostråd är
det komplext att väga nytta mot risk för fisk, skriver
Charlotte Bergkvist, Helen Håkansson och Marika
Berglund.

Charlotte Bergkvist,
Karolinska Institutet.
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A

tt fisk kan vara både nyttig och innehålla
miljögifter ställer till det i vardagen. För bra val
krävs det kunskap hos både den som säljer och den
som köper fisk. Fisk och skaldjur är rika på mineraler,
vitaminer och omega 3-fettsyror som är viktiga för
hälsan. Samtidigt vet vi att fisk och skaldjur kan
innehålla miljögifter som metylkvicksilver, dioxiner,
PCB och andra ämnen som har hälsoskadliga egenskaper. Hur mycket av dessa ämnen vi får i oss beror
på hur mycket fisk vi äter och vilken sort.
Hur vi påverkas av miljögifterna beror på faktorer
som individuell känslighet (till exempel ålder, kön
och genetik) och livsstil. Ett bra val verkar vara att
välja fisk med inga eller mycket låga halter av miljö
gifter, fisk som vi kan äta mycket av. Livsmedelsverket
ger råd om fiskkonsumtion. Råden baseras på internationell hälsoriskbedömning av metylkvicksilver, dioxin
och PCB. Eftersom foster och barn är känsligast för
miljöföroreningarna vänder sig råden i första hand till
barn och till kvinnor i barnafödande ålder.

ALL STRÖMMING
ÄR INTE NYTTIG
Mer än hälften av strömmingen som
tas upp i norra Östersjön, Bottenhavet
och Bottenviken har höga halter av
dioxiner och PCB. Problemet är att du
inte vet vilken strömming som är onyttig.
Ät gärna fisk men ät strömming med måtta.
Matnyttiga fiskråd får du på www.nyttigfisk.se

Under åren 2012-2013 genomförde Livsmedelsverket en kampanj för
att förstärka informationen om kostråd för vissa fiskarter från Östersjön,
Vänern och Vättern som innehåller höga halter av dioxiner och PCB.
Annonsen är hämtad från den kampanjen.

Kvicksilver från luftnedfall och andra källor omvandlas till metylkvicksilver i sjöar, vattendrag och
hav. Metylkvicksilver ansamlas i näringskedjan.
Det gör att stora rovfiskar innehåller högre halter
metylkvicksilver än mindre fiskar. Konsumtion av
fisk är den enskilt största källan till att människor
får i sig metylkvicksilver. Betydligt mindre mängd

kan förekomma i livsmedel som fågel och fläsk, om
fiskmjöl har använts i djurfodret. Kvicksilverhalten
i hår ger ett mått på hur mycket metylkvicksilver vi
har exponerats för. Halterna i hår följs över tid hos
kvinnor (förstföderskor) i Naturvårdsverkets program
för hälsorelaterad miljöövervakning. Vi ser ingen
tydlig minskande trend i kvicksilverhalten i hår,
men endast ett fåtal kvinnor hamnar över den nivå
som uppskattats vara en säker nivå för foster vid lång
tids exponering, nämligen 1,2 mg/kg (figur 1).
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Kvicksilver kan skada nervsystemet

födde barn med grava hjärnskador utan att kvinnorna
själva uppvisade några symtom på förgiftning.
Senare års studier av hälsorisker med kvicksilver
har fokuserat på befolkningar som äter mycket fisk
på Färöarna och Seychellerna. I studier av barn till
kvinnor som har ätit mycket fisk under graviditeten
ses symtom hos barnen när man testar deras förmåga
att lära sig, att förstå och att koncentrera sig. Det är

Kvicksilver i hår
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Figur 1. Tidsserie som speglar exponeringen för metylkvicksilver hos
svenska förstföderskor mellan åren 1996 och 2011. Exponeringen är
starkt kopplad till fiskkonsumtionen. Endast ett fåtal kvinnor hamnar
över gränsen för vad som uppskattats vara en säker nivå för foster vid
lång tids exponering (1,2 mg/kg, markerad med en röd linje), och den
andelen minskar över tid. Staplarna visar medianvärden. Punkterna
visar 95-percentilen som innebär att 95 procent av kvinnorna har en
halt i hår som är lägre än punktens värde. (Källa: Naturvårdsverkets
hälsorelaterade miljöövervakning)

Metylkvicksilver kan skada nervcellerna, både i
hjärnan och i resten av kroppen. När nervsystemet
utvecklas är det som mest känsligt. Därför bör särskilt foster och små barn skyddas från exponering.
Metylkvicksilver passerar över moderkakan till fostret och kan påverka fostrets nervsystem. Studier av
befolkningsgrupper i Japan och Irak som exponerades
för stora mängder metylkvicksilver i förorenade livsmedel under 1950- och 60- talen visade att kvinnorna
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Livsmedelsverkets kostråd om fisk
Barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder,
gravida och ammande rekommenderas att inte äta fisk som
kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än 2–3 gånger
per år, och övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per
vecka. Det gäller strömming från Östersjön och Bottniska viken,
vildfångad (inte odlad) lax och öring från Östersjön, Bottniska
viken, Vänern och Vättern, samt sik från Vänern och röding
från Vättern. Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller fångad
i Atlanten eller Stilla havet.
Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar
bör även vara försiktiga med fisk som kan innehålla kvicksilver.
Kvicksilver lagras i kroppen under några månaders tid och
förs över till barnet via moderkakan och bröstmjölken. Därför
bör man inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än
2–3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid, liksom
under graviditet och amning. Det gäller abborre, gädda, gös
och lake och stora rovfiskar som färsk tonfisk, svärdfisk, stor
hälleflundra, haj och rocka. Tonfisk på burk tillhör en annan art
än den tonfisk som säljs färsk och innehåller inte höga halter
kvicksilver.
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resultaten från de här studierna som ligger till grund
för bedömningen att 1,2 mg/kg är en säker nivå för
foster vid lång tids exponering. Man har också studerat samband mellan exponering för metylkvicksilver
och hjärt-kärlsjukdom hos vuxna, men resultaten är
motstridiga och de flesta forskare anser att de positiva
effekterna av de nyttiga ämnena i fisk är större än de
negativa effekterna.

Livsmedelsbidrag till dioxiner och PCB
Barn och ungdomar 1–24 år
Övriga produkter
20 %

Kött 12 %

Kvinnor 55–85 år
Ägg
Övriga produkter 4 % 2 %
Kött 7 %
Mjölkprodukter
9%

Ägg 8 %
Smör 1 %

Fisk 29 %
Mjölkprodukter
30 %

Fisk 78 %

Dioxiner och PCB – större risk för små barn än vuxna

Fisk är också en källa till exponering för dioxiner
och PCB. Fiskens bidrag till exponeringen kan variera
kraftigt, inte minst mellan olika åldersgrupper (figur 2).
Hos barn och ungdomar är bidraget från fisk lägre
än hos vuxna. Andra feta livsmedel av animaliskt
ursprung bidrar i högre grad till exponeringen hos
barn och ungdomar, till exempel mjölk- och köttprodukter samt övriga livsmedel som pizza, lasagne
och bullar.
Dioxiner och PCB är persistenta (långlivade) ämnen
som ansamlas i kroppens fettväv. De bryts ner mycket
långsamt både i miljön och i människor. Det medför
att mängden av dessa ämnen i kroppen ökar med
åldern. Vid graviditet och amning förs ämnena över
från mamman till barnet. Man beräknar att små
barn upp till tioårsåldern har en exponering för
dioxiner och PCB som överskrider det av EU år 2001
fastlagda tolerabla dagliga intaget (TDI = 2 pg/kg och

dag; 1 pg = 10¯¹² g), medan äldre barn och vuxna
har en exponering som ligger strax under TDI.
Samtidigt som små barn har högre exponering för
dioxiner och PCB än vad vuxna har så är de också
känsligare för de hälsoeffekter som ämnena kan
orsaka. Ökad risk för låg födelsevikt, minskad tillväxt under barndomen, försämrad inlärning och
motorik, ökad infektionskänslighet och negativa
effekter på tandutveckling har satts i samband med
exponering för dioxiner och PCB under foster- och
nyföddhetsperioden. Studier på barn från bland annat
Sverige, Finland, USA, Kanada, Nederländerna, Tyskland och Japan ligger till grund för dessa observationer.
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Figur 2. Olika livsmedel bidrar i olika hög grad till exponeringen av
dioxiner och PCB hos svenska barn och ungdomar (1–24 år; data från
Livsmedelsverkets kostundersökningar) samt hos kvinnor (55–85 år; data
från Svenska Mammografi Kohorten).

Störd omsättning av sköldkörtelhormon hos nyfödda
samt färre och mindre rörliga spermier i vuxen ålder
är effekter som har knutits till exponering för dioxin
tidigt i livet. De här observationerna stöds av resultat
från djurstudier och ligger till grund för den senaste
dioxinriskbedömningen från Naturvårdsverket i
USA. Deras bedömning är att en exponering upp
till 0,7 pg/kg och dag är en dos utan risk för skadliga
effekter. Hos äldre har man i nya befolkningsstudier
kunnat visa samband mellan exponering för dioxiner och/eller PCB och ökad risk för åderförkalkning,
högt blodtryck och förhöjda kolesterolnivåer samt
insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar. Resultat från
dessa studier har ännu inte vägts in i någon hälsoriskbedömning.
Andra persistenta miljögifter som förekommer i
fisk är bromerade flamskyddsmedel och fluorerade
ämnen. För vissa bromerade flamskyddsmedel och
fluorerade ämnen är fisk och skaldjur viktiga exponeringskällor. Ämnena finns även i hushållsdamm
som också är en källa till exponering, inte minst för
barn. Bromerade flamskyddsmedel och fluorerade
ämnen ansamlas i kroppen. De bromerade ämnena
ansamlas särskilt i fettet medan de fluorerade till stor
del återfinns bundna till proteiner i levern och blodet.
I experimentella studier på djur har man iakttagit
effekter på fortplantning, immunsystem, nervsystem
och hormonsystem, men antalet studier är få. Det
finns bara ett fåtal studier som har rapporterats ge

liknande effekter hos människor, men de är inte alltid
samstämmiga.
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Komplext att väga nytta mot risk

I dag finns det gränsvärden för hur mycket fisken
får innehålla av metylkvicksilver, dioxiner och
PCB. Det finns också nationella kostråd för fiskkonsumtion. Gränsvärden och kostråd revideras i
takt med att ny kunskap tas fram. För att på bästa
sätt kunna bedöma hälsokonsekvenser av exponering tidigt i livet behöver vi ny kunskap inom
många områden. Vi saknar till exempel tillräckligt
detaljerad information om hur foster exponeras och
vad exponeringen under graviditet och amning kan
ha för konsekvenser för utveckling och hälsa senare
i livet. Vi behöver också veta mer om hur olika
miljögifter samverkar med varandra och med andra
riskfaktorer och ”friskfaktorer”, både i fisk och i
andra livsmedel.
Det kommer att ta lång tid att generera den kunskap som behövs för att kunna besvara de komplexa
frågeställningar som rör det viktiga livsmedlet fisk.
En långsiktig och uthållig satsning på kunskapsuppbyggnad krävs för att på vetenskaplig grund kunna
förebygga och minimera hälsoriskerna. Särskilt stort
är kunskapsbehovet kring hälsoeffekter som orsakas
av exponering tidigt i livet och vid låga exponeringsnivåer samt kunskap som gör att vi kan väga nyttan
mot risken till gagn för folkhälsan.

Fiskar lever i en kemisk cocktail
Charlotte Bergkvist är doktor i medicinska vetenskaper
och forskar kring samband mellan miljögifter och närings
ämnen i mat och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Formas
finansierar hennes forskningsprojekt.
Helen Håkansson är professor i toxikologi med fokus på
hälsoriskbedömning av kemikalier. Hon studerar kemi
kaliers effekter på tidig utveckling i olika experimentella
djurmodeller.
Marika Berglund är docent i miljömedicin. Hon forskar
inom området exponering för miljöföroreningar och
effekter på människors hälsa, och är delvis finansierad
av Formas.

När vi talar om miljögifter i fisk tänker vi oftast på
konsekvenserna för människor som äter fisken.
Men hur mår egentligen fiskarna själva? De lever
och fortplantar sig i en kemisk cocktail där de ständigt
utsätts för ämnen som bildas naturligt i miljön och
för ämnen som människan har framställt och släpper
ut, som dioxiner, PCB, bromerade flamskydds
medel och en mängd vardagskemikalier. Fiskar har
ett avgiftningssystem, men det fungerar långsamt
för vissa organiska miljögifter. Östrogener och andra
hormonstörande kemikalier kan ge hormonrubb
ningar och färre fiskar på sikt, skriver Anders Bignert,
Malin Celander och Peter Haglund.

Alla tre är verksamma på Institutet för miljömedicin på
Karolinska Institutet.

Anders Bignert,
Naturhistoriska
riksmuseet.
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F

iskar utsätts ständigt för miljögifter. Östersjön
har ett mycket stort avrinningsområde och låg
vattenomsättning genom de trånga sunden mellan
Sverige och Danmark. Det har gjort detta innanhav
till en av världens mest förorenade marina miljöer.
Många av föroreningarna är framställda av människan.

Dioxinhalter i sill och strömming
Dioxinhalter i sill och strömming

pg/g
färsk
fisk
pg/g
> 9färsk fisk
8–9> 9
6,5–8
8–9
4–6,5
6,5–8
< 44–6,5
<4

Dioxiner stoppar fiskhandel inom EU

I dagsläget uppmärksammas främst dioxiner och
andra hormonstörande organiska miljögifter. Dioxiner
är ett samlingsnamn för över 200 olika ämnen. För
att underlätta arbetet med riskbedömningar har
Världshälsoorganisationen WHO infört ett dioxin
index (TEQ) som väger samman giftigheten hos
en blandning av dioxiner och dioxinliknande ämnen.
Den allra giftigaste dioxinen har en plan avlång molekyl
struktur, och den ryms i en mycket liten platt låda
med måtten 1 x 0,3 x 0,1 miljarddels meter. Giftig
heten av andra närbesläktade ämnen bestäms av hur
väl de passar i lådan. Totalt 27 dioxiner, dioxin
släktingar och PCB-varianter passar så bra i lådan
att de inkluderas i TEQ-begreppet. I fet fisk från
Östersjön är halterna av de här ämnena i dag så höga
att fiskhandeln har begränsats inom EU.
Dioxinnivåerna i fisk varierar mellan olika delar i
Östersjön. I Bottniska viken är dioxinkoncentrationerna i strömming högre än i Egentliga Östersjön.
Figur 1 visar att dioxinkoncentrationerna i Bottniska
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Figur 1. Koncentrationer av dioxiner och dioxinliknande ämnen (summa
TEQ ) i sill och strömming, justerade till en storlek på 20 cm, under
perioden 2009–2011. De inre cirklarna visar medelkoncentrationen,
de yttre visar om det finns risk att gränsvärdet för handel inom EU
överskrids. Om den yttre cirkeln visar gult, orange eller rött så är inte
situationen tillfredsställande. Figuren är baserad på data från Livs
medelsverket (pg = pikogram, det vill säga 10¯¹² g).
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Dioxinhalter i skarpsill

pg/g
färsk fisk
>9
8–9
6,5–8
4–6,5
<4

viken ligger över eller för nära gränsvärdet för att til�låta handel med strömming inom EU. Surströmming
är ett undantag, och försäljning av surströmming är
tillåten på den inhemska marknaden i Sverige och i
Finland, men med hänvisning till Livsmedelsverkets
kostrekommendationer. Dessa säger att barn, kvinnor
i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör
äta fisk med hög fetthalt, som sill och strömming,
mer än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta
strömming oftare än en gång per vecka.
Det kommersiella fisket av skarpsill sker i Egentliga Östersjön och inte i Bottniska viken. När det
gäller skarpsill är det framför allt yngre fisk med
lägre dioxinkoncentrationer som vi människor konsumerar (figur 2).
Miljögifter i fisk – trender över tid och rum

Figur 2. Koncentrationer av dioxiner och dioxinliknande ämnen (summa
TEQ ) i skarpsill, justerade till en storlek på 13 cm, under perioden
2009–2011.
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Naturvårdsverket har sedan slutet av 1970-talet finansierat årliga analyser av miljögifter i fisk. Dessutom
undersöker miljökemister förekomsten av nya kemikalier som inte tidigare har uppmärksammats i miljön
i dessa fiskar. En stor del av de fiskar som har samlats
in finns nedfrysta i en provbank. Därför går det att
ta fram fiskar som har fångats på 1970-talet och analysera dem med dagens metoder. På det sättet kan
man undersöka trender när det gäller nyupptäckta
kemikalier. Långa tidsserier är också viktiga för att
kunna koppla förekomsten av miljögifter i födan till
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eventuella sjukdomar eller andra hälsotillstånd hos
fiskätande djur, till exempel deras kondition och
fortplantningsförmåga.
När det gäller välkända miljögifter som DDT,
PCB och dioxiner kan man följa förekomsten av
dessa geografiskt och över tiden genom att göra
årliga analyser. I centrala Egentliga Östersjön finns
bland de längsta tidsserierna från sillgrissleägg på
Stora Karlsö. Sillgrisslan är en fiskätande fågelart,
och sedan 1970 ser vi en tydlig minskning av DDT-,
PCB- och dioxinnivåerna i äggen (figur 3). Även andra
klassiska miljögifter har minskat i sillgrissleägg, till
exempel lindan, hexaklorbensen samt tungmetallerna
kvicksilver och bly.
Bromerade flamskyddsmedel och fluorerade impregneringsmedel är ett par grupper av kemiskt
stabila miljögifter som har ökat kraftigt sedan
1970-talet och numera finns överallt i ekosystemet.
Vissa bromerade föreningar har på senare år förbjudits,
och det återspeglas i minskade koncentrationer av
ämnena i naturen. Det finns fortfarande bromerade
flamskyddsmedel som inte har förbjudits och som
därför ökar i naturen, men under de senaste åren kan
man se en tendens till minskning även av sådana
ämnen.
Figur 3. Halten av DDE, PCB och dioxiner i sillgrissleägg från Stora
Karlsö har minskat kraftigt sedan 1970.
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Naturligt avgiftningssystem med olika hastighet

Fiskar har liksom människor ett väl utvecklat skydd
mot ansamling av kemikalier i kroppen. Skyddet består av specialiserade enzymer som bryter ner kemi
kalier så att de blir mer vattenlösliga och därmed
snabbare försvinner ut ur kroppen via urinen, gallan
och gälarna. Olika kemikalier bryts ner olika snabbt.
De flesta läkemedel omvandlas relativt snabbt, medan dioxiner, PCB och liknande ämnen omvandlas
betydligt långsammare. Risken är därför större att
dioxiner och liknande svårnedbrytbara ämnen ansamlas i fisken, och det ökar hälsoriskerna både för
fiskarna själva och för människor som äter fisken.
Om fiskar utsätts för dioxiner, PCB och liknande
kemikalier så leder det till ökad produktion av ett
särskilt enzym främst i lever, njurar, tarm och gälar.
Enzymet ökar fiskarnas kapacitet att bryta ner aromatiska kolväten till mer vattenlösliga former som
snabbare försvinner ut ur kroppen. Det innebär att
fiskarna får ett bättre skydd mot ansamling av aromatiska kolväten. Men det finns en risk med detta
eftersom enzymet också kan omvandla vissa polyaromatiska kolväten (PAH) till cancerframkallande
ämnen som kan leda till tumörer hos fisk. Ett annat
problem är att det tar lång tid för enzymet att
bryta ner dioxiner och liknande ämnen. Det innebär att ämnena kan ansamlas och ge upphov till
mer långsiktiga skadliga hälsoeffekter hos fisken
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på lever, blodvärden, immunförsvar, tillväxt och
fortplantningsförmåga, och dessutom ge ökad dödlighet.
Hormonrubbning ger färre fiskar

Östrogener som kommer ut i miljön från till exempel
p-pilleranvändning, och som inte bryts ner tillräckligt snabbt av enzymerna, kan orsaka hormonrubbning hos fiskar. Det kan leda till försämrad fortplantningsförmåga och minskade fiskpopulationer.
Förutom naturliga östrogener finns det andra vardagskemikalier som ger östrogena effekter hos fisk,
till exempel vissa läkemedel och ämnen i plaster som
exempelvis bisfenol A.
Honfiskar producerar ägguleproteinet vitellogenin
i levern när östrogennivåerna stiger i blodet. Vitello
genin transporteras via blodet till äggstockarna där
det lagras i äggulan. När ynglen senare kläckts utgör
vitellogeninet i gulesäcken näring åt fiskynglen de
första dagarna innan de kan äta själva. I behandlingen
av vissa former av bröstcancer används olika typer av
anti-östrogena läkemedel. Inom skogs- och jordbruket
används vissa typer av svampmedel som också har
anti-östrogen effekt. När honfiskar blir utsatta för
dessa anti-östrogena ämnen leder det till minskade
östrogennivåer i blodet. Denna hormonrubbning
leder till minskad produktion av vitellogenin i levern,
som i sin tur leder till minskad äggproduktion och
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därmed till färre avkommor. Det här kan leda till
minskade fiskpopulationer.
Även hanfiskar och honor som inte är könsmogna
kan producera vitellogenin i levern om de utsätts för
östrogena miljögifter i naturen. De har inga ägg där
de kan lagra vitellogenin så proteinerna stannar kvar
i blodet. Det kan innebära ökad påfrestning på
njurarna och på längre sikt njurskador.
Hanfisk som utsatts för östrogena miljögifter under en längre tid kan också få försämrad spermieproduktion och i vissa fall bilda äggstocksliknande
organ. Vissa fiskarter kan naturligt vara tvåkönade,
medan andra arter inte är det. Feminisering av hanfisk kan leda till ökad förekomst av tvåkönade individer och skeva könskvoter. Det betyder att det blir
fler honor än hanar i en population. Andra kemikalier, bland annat hormonliknande kemikalier som
kommer ut i miljön från pappersbruk, påminner
mer om det hanliga könshormonet testosteron och
kan leda till maskulinisering av honfisk och skeva
könskvoter. I det fallet blir det fler hanar än honor
i en population. Populationer med skeva könskvoter
löper större risk att minska jämfört med populationer med normal könsfördelning.

sätt. Hos människor har vi god kunskap om vad som
händer i kroppen när vi utsätter oss för blandningar
av olika läkemedel, födoämnen och alkohol. Vi vet
att vissa ämnen kan blockera eller accelerera nedbrytningen av andra ämnen och ge oönskade biverkningar. På liknande sätt kan blandningar av olika
typer av miljögifter påverka fiskars hormonbalans
och deras förmåga att bryta ner miljögifter.
Vi har på laboratoriet visat att fiskar blir mer
känsliga för östrogena ämnen och PAH om de
samtidigt utsätts för svampmedel. Det beror på att
svampmedlet blockerar de enzymer som bryter ner
östrogena ämnen och PAH så att de i stället ansamlas
i kroppen. Fiskar som blir utsatta för blandningar av
miljögifter kan alltså få försämrad förmåga att bryta
ner gifterna, och det kan leda till ökad känslighet
för till exempel dioxiner, PCB, PAH, östrogener och
många andra fettlösliga vardagskemikalier.

Anders Bignert är professor vid enheten för miljögifts
forskning på Naturhistoriska riksmuseet. Hans forskning
fokuserar bland annat på övervakning av miljögifter i fisk
och andra biologiska prov samt olika effekter av miljö
gifter på ekosystemet.

Blandningar kan göra fiskar mer känsliga

I naturen förekommer blandningar av olika typer av
miljögifter, och det kan påverka fiskars hälsa på olika

Malin Celander är professor vid Institutionen för
biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Hon
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forskar bland annat på hur fiskars hälsa påverkas av
blandningar av olika kemikalier. Hon har i ett Formas
projekt undersökt hur blandningar av miljögifter på
verkar fiskars avgiftningsförmåga.

Nya produkter ur
sjöar och hav

Peter Haglund är professor vid Institutionen för kemi,
Umeå universitet. Hans forskning fokuserar bland annat
på utveckling av mätmetoder för nya miljögifter och
studier av dessa i miljön. Forskningen är kopplad till
Formas starka forskningmiljö EcoChange som handlar
om klimatets påverkan på havet och dess ekosystem.
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Fisk är mer än bara filé
– jakten på restmuskeln
Av den fisk som landas och odlas i Sverige för livsmedelsändamål används bara cirka hälften av vikten
till filéer. Resten är många tusentals ton restmuskel
som sitter väl gömd i krångliga benstrukturer. I Sverige
har vi ingen tradition att äta hela torskhuvuden eller
torskryggar, så vi får använda andra sätt att komma
åt muskeln. Ingrid Undeland beskriver olika metoder.
Vad går att göra med resterande ben, skinn och
inälvor? Fiskolja är okej, men vad sägs om att lägga
fiskmagen i soppan? Eller att dricka öl och vin som
är klarnat med gelatin från simblåsa? Marknads
föringen av nya fiskprodukter blir avgörande för konsumenternas acceptans.

Ingrid Undeland,
Chalmers tekniska högskola.
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det gamla bondesamhället var man oerhört duktig
på att ta tillvara alla delar av sin fångst eller slakt.
Någonstans på vägen försvann den här kunskapen,
och i dag plockar vi glatt ut ”russinen ur kakan”, eller
snarare filéerna ur fisken, och skickar i bästa fall rest
erna till produktion av djurfoder. Åtminstone är detta
verkligheten i Sverige. I vissa fall blir det fiskbaserade
fodret bas för produktion av andra fiskarter som vi
äter, eller så blir det kyckling eller kanske minkpäls.
Vägt mot ständiga rön om utfiskning kan man fråga
sig om detta verkligen är hållbart.
Borde vi inte i stället göra vårt yttersta för att fullt
ut använda de fiskfångster som tas upp direkt till
livsmedel? På det sättet skulle vi spara både energi
och våra ekosystem. Men det ligger en stor utmaning i
att lyckas med detta. Den muskel som finns kvar på
en fisk när filén är borttagen sitter nämligen oftast
gömd i otroligt komplicerade benstrukturer. Hur
knäcker man nöten det innebär att få loss den här
muskeln? För hur det än är, så är nog de flesta av oss
svenskar inte riktigt redo att laga hela fiskhuvuden
till middag, även om just detta i många andra länder
anses som en delikatess. Nej, vi måste komma fram
med kostnadseffektiva processer som löser detta åt
oss, och det är inte lätt.

Figur 1. Skrov från lax (Salmo salar).
Foto: Ilar Gunilla Persson

I torsk utgör filéerna endast cirka 40 procent av fiskens
totala vikt medan de i lax, makrill och sill utgör

något mer, mellan 50 och 55 procent. Vad finns det
då kvar i fisken när dessa delar har tagits bort? Ja,
först och främst ett ”skrov” som består av huvud och
rygg (figur 1). Huvudet hos en torsk är väldigt stort
och kan utgöra nästan 20 procent av fiskens vikt.
För andra matfiskar ligger den siffran runt 10 procent. Ryggen brukar för de flesta fiskarter ligga på
drygt 20 procent av vikten. Resten är inälvor, fenor
och skinn.
Vad skulle då kunna vara direkt ätbart bland de
delar som inte är filé? Ja, först och främst är det all
den restmuskel som sitter kvar på skrovet – ofta nästan
hälften av vikten. Om man räknar på all den fisk
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Vad är kvar när filén har tagits bort?

som landas och odlas i Sverige, och som sedan blir
filead, så kvarstår grovt räknat 15 500 ton restmuskel.
Om man sedan utökar beräkningen och även tar
med muskelmassan på den småfisk som i dag i hel
form går direkt till djurfoder, så ökar mängden
muskel som är underutnyttjad som mänsklig föda
till 146 000 ton! Det kan vara intressant att veta att
”foderfisken” inkluderar i princip all skarpsill och
hälften av den sill som fångas av Svenska båtar.
Direkt användning och mekaniska metoder

Det är ”jakten” på all denna muskel det mesta i det
här avsnittet handlar om. Men eftersom vi helst vill
använda fiskens alla delar så står det också lite om
hur man kan använda skinn, ben och inälvor till
hälsobefrämjande livsmedelsingredienser.
Innan vi går in på diverse metoder för att få loss
restmuskeln från skrovet bör det nämnas att det utomlands finns en relativt stor marknad för hela fiskhuvuden och fiskryggar. Island och Norge exporterar
exempelvis avsevärda mängder torkade torskhuvuden
och torskryggar till Afrika, främst till Nigeria. Här
gör man ett pulver av de torkade skroven och använder som smaksättning. I Kina och Korea finns en
stor efterfrågan på frysta torskhuvuden som tillagas
och äts som delikatess. Saltade delade torskhuvuden
(”torskkäkar”) finns det efterfrågan på i Spanien och
Portugal.
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I Norge, speciellt i Nordnorge, anses torskkinder och
torsktunga vara delikatesser. Därför har man lärt sig
den ädla konsten att för hand skära ut dessa delar,
något som bara fungerar om torskhuvudena är riktigt stora. För mindre torskhuvuden (som oftast är
fallet i Sverige) samt för torskryggben och skrov från
andra fiskar finns det egentligen bara en etablerad
teknik för att utvinna hel fiskmuskel, nämligen en
kött/ben-separator. I den pressas skrovet mot en perforerad trumma, och en del av muskeln går igenom
perforeringen och in i trumman som en färs. Men
utbytet är relativt lågt och färsen som kommer ut blir
oftast väldigt mörk (rödbrun) och har hög fetthalt.
Förutsatt att färgen inte utgör något hinder, och förutsatt att man kan lösa andra kvalitetsproblem, kan
dock en sådan färs ingå i vilken blandad fiskprodukt
som helst. Här är det bara produktutvecklarens fantasi och konsumenternas uppfattningar och önske
mål som sätter gränserna.
Sur eller basisk proteinupplösning med
pH-skiftmetoden

För drygt tio år sen utvecklades en mycket fiffig
process för att rena fram muskel från bland annat hel
fisk och fiskskrov, den så kallade pH-skifttekniken.
Hur kan då den processen få loss muskeln från benen?
I ett första steg mals och homogeniseras fiskråvaran
med 3–9 delar vatten. Genom att fisk/vattenmixen
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sedan görs kraftigt sur (pH mindre än 3) eller kraftigt
basisk (pH över 10,5) blir byggstenarna i muskeln,
proteinerna, starkt positivt eller negativt laddade,
och det gör att de ”repellerar” varandra och går i sär.
I och med det löser sig muskelproteinerna i det

omgivande vattnet, och hela muskeln övergår till en
vätska. Det här är ett gyllene tillfälle att separera bort
de delar av fisken som inte har löst upp sig, bland
annat benen. Genom att låta den sura eller basiska
mixen stå på is en viss tid sjunker benen till botten.
För att snabba upp separationen kan man använda
sig av en mild centrifugering. Använder man en
kraftigare centrifugering kan man även få fiskens
fettdepåer att separeras från de lösta proteinerna.
Eftersom fett väger mindre än vatten flyter det upp.
Efter avslutad centrifugering tar man sedan vara på
den proteininnehållande vätska som finns i mitten,
mellan det flytande fettlagret och det beninne
hållande sedimentet (figur 2).
Genom att man justerar pH-värdet på vätskan
än en gång, nu till det värde där proteinerna är som
minst laddade och därmed som minst lösliga (oftast
runt pH 5,5), faller de ut som trådlika aggregat. Nu
kan man centrifugera en andra gång, och då sjunker
de renade muskelproteinerna ner som ett sediment.
Sedimentet ser ut ungefär som en mycket finfördelad
fiskfärs och kan antingen användas som en sådan
eller som en proteiningrediens. I det senare fallet
är det vanligt att man först torkar proteinerna till
ett pulver. Proteinutbyten som rapporterats för pHskiftprocessen varierar mellan 50 och 90 procent
beroende på hur komplex den ingående råvaran är.
Ju renare startmaterial, desto högre är oftast utbytet.

150

151

Homogenisering
av en fisk/vattenmix

Flytande
fettlager (om
råvaran är fet)
Proteiner
upplösta i
vatten
Olösliga delar
(som ben, skinn,
bindväv)

Upplösning av proteiner
vid starkt surt eller basiskt pH

Separation av lösta
proteiner från olösliga delar
med exempelvis centrifugering

Proteinutfällning
vid pH 5,5

Vattenfas

Utfällda
proteiner

Avvattning av utfällda
proteiner
med exempelvis centrifugering

Protein
som kan användas i blöt eller torkad form

Figur 2. pH-skiftprocessens olika steg: homogenisering, protein
upplösning, separation av lösta proteiner från olösliga delar, protein
utfällning och avvattning av utfällda proteiner. Till vänster i bilden
visas de olika fraktioner som bildas när man har centrifugerat den sura
eller basiska homogeniserade råvaran (övre bilden) och de utfällda
proteinerna (nedre bilden).

Eftersom hela processen utförs under kyla, helst under
10 °C, förstörs inte de mycket temperaturkänsliga
fiskproteinerna. Det gör att de behåller sina funktionella egenskaper, exempelvis förmågan att bilda
ett gelnätverk. Det senare är oerhört viktigt i gelade
produkter som fiskbullar eller crabsticks.
Forskning på bland annat Chalmers tekniska
högskola i Göteborg har visat på en del ytterligare
fördelar med pH-skiftprocesen förutom att den kan
separera ben, muskelproteiner och fett. Exempelvis
avlägsnar den en del av de pigment som gör att restmuskel från fiskskrov lätt blir mörk när den blandas.
Pigmenten är bland andra hemoglobin, myoglobin
och melanin. Försök har också gjorts med strömming
(sill fångad norr om Öland) som har haft förhöjda
halter av dioxiner samt dioxinlika PCB-föreningar.
Dessa hälsovådliga ämnen sitter i fiskens fett, och i
och med att stora delar av fiskfettet kan avlägsnas
under pH-skiftprocessen har halterna dioxin och
dioxinlika PCB-föreningar kunnat minskas med upp
till 80 procent! Helt nya dörrar öppnas således för
kontaminerad foderfisk och fiskskrov från Östersjön.
pH-skiftprocessen finns kommersialiserad på ett
fåtal platser runt om i världen, men tyvärr ännu inte
i Sverige, något som förhoppningsvis kommer att
ändra sig inom en snar framtid. Till hjälp för det
företag som först vågar satsa finns mycket forskningsresultat att tillgå från typiskt svenska under

utnyttjade fiskråvaror, till exempel sill, torskskrov
och romtömda siklöjehonor. Vad kan då fiskmuskel
proteiner isolerade med pH-skiftprocessen användas
till? Ja, egentligen inom alla de områden där mjölkoch sojaproteiner används i dag. Men man får ta
hänsyn till att fisksmaken i dagsläget inte helt går
att dölja. I USA finns en spännande applikation
som innebär att pH-skiftisolerade fiskproteiner används som ingrediens i en frityrsmet för friterade
fiskprodukter. Proteiner suger nämligen upp mycket
mindre fett än ströbröd vilket gör att slutprodukten
blir magrare. Den behåller också sitt vatten bättre
och blir därför saftigare.
Finns det då inga nackdelar med den här metoden?
Jodå, det finns det. För det första behöver den en hel
del vatten, som man naturligtvis bör göra sitt bästa
för att rena och återanvända in i processen. Här pågår
en del forskning. Vidare har det visat sig att den sura
processen kan stimulera fetthärskning, och även en
del enzymatisk klyvning av proteiner, något som
försämrar gelningsförmågan. För fett- och enzymrika råvaror som sill kan därför den basiska processen
vara ett bättre val. Sedan krävs det naturligtvis en
del processutrustning, dyrare sådan om man vill ha
mycket rena proteiner. Men förhoppningen är att
detta ska betala sig på sikt eftersom processen har
potential att avsevärt höja värdet på en råvara utan
värde eller med mycket lågt värde.
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Enzymatisk spjälkning av fiskproteiner

Om man inte är intresserad av att de isolerade muskelproteinerna ska kunna bilda en gel så finns det ytterligare ett sätt att få loss dem från ett skrov, nämligen
genom att tillsätta enzymer som ”klipper” sönder
proteinerna till mindre bitar, peptider. Blandningen
av peptider brukar kallas proteinhydrolysat, och
proteinhydrolysatet är i vätskeform precis som de
upplösta proteinerna i pH-skiftmetoden. Även här
går det alltså att separera vätskan (peptiderna) från
fasta partiklar (benen) genom centrifugering.
I korthet går metoden till så här. Fiskråvaran mals
och mixas sedan med en likvärdig mängd vatten.
Proteinklippande enzymer (proteaser) isolerade till
exempel från vissa frukter (bland annat papaya och
ananas) eller producerade av mikroorganismer tillsätts sedan, och blandningen hålls vid det pH och
den temperatur där enzymerna jobbar som bäst.
Därefter avbryts reaktionen och blandningen centri
fugeras för att avskilja den bildade vätskan från ben
och eventuellt fett. Hydrolysatet torkas sedan vanligt
vis till ett pulver. Hydrolysatpulvret har vatten
hållande, ”förtjockande” egenskaper och skulle därför kunna tillsättas i exempelvis soppor eller såser.
I vissa fall används också hydrolysat som smaksättning. Det finns också piller med fiskproteinhydrolysat att köpa eftersom man i vissa djurförsök funnit
att fiskpeptider kan ha positiva effekter mot högt
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blodtryck och bildning av fria radikaler. Det ska i
sammanhanget nämnas att hela ”oklippta” fiskproteiner under passagen genom vår mag-tarmkanal
naturligt klipps ner till peptider. De positiva hälso
effekterna från ett hydrolysat antas därför också
gälla för hela fiskproteiner, men upptaget kan vara
något bättre om proteinerna är ”förklippta” innan
vi äter dem.
Jämfört med pH-skiftmetoden är processen att
göra fiskproteinhydrolysat avsevärt mer väletablerad.
Främst Japan, sydöstra Asien, Frankrike, Norge och
Island har kommit långt. Inga företag finns etablerade
i Sverige. Som kuriosa kan det nämnas att fisksås,
en av de vanligaste smaksättarna i den asiatiska matlagningen, är ett fiskproteinhydrolysat. Här utnyttjas
dock fiskens egna proteaser och processen görs i närvaro av en stor mängd salt (20−40 procent) samt under
en 6−12 månader lång mognadstid.
Möjligheter med skinn, ben och inälvor

Kan man då göra livsmedel av de biprodukter som
återstår efter det att filén har plockats bort och man
har gjort sitt yttersta för att ta vara på all restmuskel?
Ja, det finns faktiskt mängder av möjligheter, och
det är återigen ganska sorgligt att svensk fiskindustri
inte har anammat dessa i någon större utsträckning.
Först och främst har hela ”biproduktpaketet” från
feta fiskar som lax, forell och sill blivit mer och mer
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intressant som råvara för produktion av hälso
befrämjande omega 3-rika oljor. Sådan olja samproduceras ofta med fiskbaserat fodermjöl (fiskmjöl) i
en värmedriven process, men försök har också gjorts
att kallpressa fram en mer högkvalitativ fiskolja.
Av de individuella biprodukterna har vi till att
börja med skinnen som är mycket rika på kollagen
och därför något man kan producera gelatin ifrån.
Fiskbaserat gelatin har en del tekniska fördelar framför ”vanligt” gelatin som tillverkas från varmblodiga
djur som gris och nötdjur. Exempelvis har fisk
gelatinet lägre smältpunkt. För människor som av
olika anledningar inte vill äta kött är fiskgelatin en
viktig livsmedelstillsats. Man kan också producera
gelatin från fiskars simblåsa, och detta gelatin har
ett mycket specifikt användningsområde, nämligen
som klarningsmedel vid öl-, vin- och vinägertillverkning. Men simblåsorna kan också exporteras som de
är, bland annat till Asien där de torkas och läggs i
soppor. Fiskmagar är en annan soppingrediens som
är omtyckt i Asien, främst i Kina, Korea och Taiwan.
Produkten kallas ”Fish Maw”.
Fiskben innehåller 30−40 procent kalcium, ett
ämne som är viktigt för vårt skelett men även för
funktionen hos våra celler. Med hjälp av enzymer
isolerade från matspjälkningsorganen i tonfisk har
det gjorts försök att producera kalciumkoncentrat
från just fiskben. Koncentratet visade sig ha goda

effekter på benstommen hos råtta, och kan därför ha
potential som livsmedelstillsats.
Andra organ som innehåller intressanta ämnen är
fisktestiklar; från dem kan man utvinna det anti
bakteriella ämnet protamin. Även i mjölke kan
man hitta protamin, liksom viktiga nukleotider och
nukleinsyror som DNA. De senare är viktiga för
exempelvis tillväxt, immunsystem och proteinbildning. I Norge producerar man i dag marina ”DNAsalter” baserade på sill- och torskmjölke. I Japan tror
man sådana salter förhindrar åldrandet. Fiskrom, i
den mån vi inte äter den som delikatess, kan också
användas för att isolera nukleinsyror och nukleo
tider. Fiskrom kan också användas för att isolera
fosfolipider, en fettklass rik på omega 3-fettsyror
som antas vara lättare att ta upp i tarmen än vanlig
fiskolja.
Annars kanske fisklevern är det organ som är
mest känt för sitt fett. Vem har inte hört talas om
fiskleverolja, även kallad tran? Fiskleveroljan har förutom sitt höga innehåll av omega 3-fettsyror även ett
högt innehålla av vitaminerna A och D. Att isolera
enzymer från fiskens inälvor är ett annat intressant
område eftersom dessa enzymer kan vara aktiva vid
de låga temperaturer där fisken lever. Kölda ktiva
enzymer är önskvärda inom många processer. I Norge
finns exempelvis företag som isolerar det protein
klippande enzymet pepsin från torskmagar. Fiskpepsin
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används till exempel vid produktion av laxk aviar
samt för att avlägsna de hårda fjällen på vissa fiskskinn, något som gör att bakterier inte får fäste.
Utmaningar att lösa

Att förädla skrov och andra biprodukter från
filleteringsindustrin till mat är förknippat med en rad
utmaningar, men det är inte värre än att vi med rätt
kunskap kan hantera dem. För det första är biprodukterna ofta rika på blod, enzymer och fett, något som
gör att diverse kemiska och biokemiska nedbrytningsprocesser går mycket fort. Exempel är fetthärskning,
bildning av flyktiga aminer och oönskad sönderklippning av proteiner. Alla dessa reaktioner kan påverka
lukt, smak och konsistens negativt.
Blodet är en speciell bov i dramat då det inte bara
påskyndar fetthärskning utan även ger produkter
från restmuskel en oönskat mörk färg. Många konsumenter är tyvärr väldigt fastlåsta i att fisk ska vara
helt vit eller rosa, som en torsk- eller laxfilé. En mörk
fiskprodukt stöter därför lätt på patrull. A och O är
därför att avlägsna maximalt med blod före eller under
filleteringen, samt att snabbt kyla biprodukterna.
Att sortera dem på ett klokt sätt redan från start kan
också förhindra att mer stabila delar ”kontamineras”
med nedbrytande ämnen.
Men även om själva hanteringen av biprodukterna
sker perfekt så följer ofta den svåra kombinationen
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av blod, enzymer och fett med in under själva för
ädlingssteget. Då får man kanske tillsätta antioxi
danter eller enzyminhibitorer (ämnen som bromsar
enzymer), eller göra andra kloka justeringar av sin
process för att få en produkt med hög kvalitet. Något
som gör bromsningen av oönskade reaktioner lite
extra svår är att sammansättningen på fisken, och där
med på dess biprodukter, varierar starkt med säsongen.
Sill och makrill svänger exempelvis väldigt i sin fetthalt, från 2–3 procent upp till 30 procent. Men även
halten av naturliga antioxidanter och aktiviteten hos
naturliga enzymer varierar starkt med exempelvis
födointaget.
Vid produktion av proteinhydrolysat finns ett
specif ikt smakproblem som kan vara lite svårt att
tackla, nämligen oönskad bitterhet. Detta kommer från
den plötsliga exponeringen av ”fettlösliga” aminosyror
när proteinet klipps upp. Rätt val av enzymer kan i
viss mån avhjälpa problemet.
Konsumentattityder

Utöver utmanande ämnen i fisken finns en annan
stor utmaning kopplad till förädling av fiskbi
produkter, nämligen konsumenternas attityder till
att äta något de inte är så vana vid att äta. Detta
gäller självfallet inte de etablerade exportmarknader
som nämnts tidigare, utan möjligheterna att använda
delar eller ingredienser från fiskbiprodukter på mer
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”ovana” marknader, som den svenska. En gissning
är att ordval och tydlig information om varför man
väljer en lite udda råvara kan vara viktiga pusselbitar.
Många konsumenter är i dag mycket miljömedvetna,
och genom att exempelvis lyfta fram den miljö
mässiga hållbarheten skulle man förhoppningsvis
kunna öka öppenheten gentemot en mer mörkfärgad
fiskprodukt.
Det sämsta ett livsmedelsföretag kan göra är troligen att ”smyga” in en ny råvarutyp i en befintlig
produkt, och sedan granskas av medierna med någon
form av onyanserad skrämsel som resultat. Vi har
alltför många exempel på hur detta kan gå helt snett.
Ta till exempel ”pink slime”-debatten i USA. En
känd stjärnkock valde att helt onyanserat kritisera
en funktionell och säker livsmedelsingrediens gjord
från det nötkött som blir kvar sedan de finaste styckningsdetaljerna har plockats bort. Härmed förvandlades produktens originalnamn ”Lean finely textured
beef” plötsligt till något så skrämmande som ”pink
slime”, med åtföljande mediedrev.
Hur ska fiskbranschen undvika en repris på detta?
Att medierna spelar en avgörande roll är det nog ingen
som tvivlar på. Dessutom har var och en av oss ett
självklart ansvar att bära som livsmedelskonsumenter.
Kanske ska vi bortse något från medialt drivna och
ibland oseriösa mantran som ”tillsatsfritt” och ”oprocessat” till fördel för ”fullt utnyttjande av råvaran”.
160

Ingrid Undeland är biträdande professor i Livsmedels
vetenskap vid Chalmers tekniska högskola. Sedan 1994
har hon forskat på kemiska och biokemiska kvalitets
förändringar hos fetter och proteiner i fisk. År 1998 dis
puterade hon på fettoxidation i sill. År 2012 hade hon
två pågående Formasprojekt, ett om nya lösningar på
problem som hindrar fullt utnyttjande av våra marina
resurser, och ett annat om hur mag-tarmkanalen på
verkar omega 3-fettsyrors hälsoeffekter.
Lästips

•

Sigrun Bekkevold och Trude Olafsen, Marine
biprodukter, Råvarer med muligheter, Stiftelsen
Rubin (www.rubin.no).
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Nya produkter från hav och sjö
– vad säger konsumenterna?
Fiskodlingen kommer att öka, och produktionen
måste förbättras så att den blir uthållig. Det kan
behövas både ny teknik och nya foderkällor. Vad
skulle konsumenterna säga om genmodifierad fisk
kom ut på marknaden, eller om genmodifierade
grödor användes till fiskens foder? Som konsument
attityderna ser ut i Europa verkar det mörkt. När
det gäller foder av restprodukter från fiskindustrin
är bilden ljusare. Här finns det hållbarhetsargument
att ta till, skriver Pirjo Honkanen. Även om odlad fisk
har ett lite skamfilat rykte så är det billig och nyttig
mat som konsumenterna kommer att köpa även i
framtiden.

Pirjo Honkanen, Norska institutet för mat,
fiskeri- och akvakulturforskning.
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D

en globala befolkningstillväxten gör att matproduktionen måste växa kraftigt de kommande
decennierna. De flesta av de vilda fiskbestånden är
fullt utnyttjade eller överfiskade. Det innebär att
fiskodlingen kommer att få ett stort ansvar. Sjömat
är något av det mest nyttiga vi kan äta, och produktionen är mycket effektiv. Forskning visar att till exempel lax utnyttjar fodret mer effektivt än husdjur
på land. För att öka produktionen av odlad fisk ännu
mer måste det till ny teknik och nya foderkällor,
kanske genmodifiering av fisken eller foderingredienserna. Kommer konsumenterna att acceptera sådana produkter?
När konsumenterna väljer mat är smak och andra sensoriska egenskaper hos maten viktigast för de
flesta. Hälsa är en annan viktig dimension. Motivationen för att äta fisk är ofta just att den är nyttig.
Det gör att faktorer som kan påverka konsumenternas
uppfattning av fiskens nyttighet och naturlighet be
tyder mycket för acceptans av nya fiskprodukter.
Processen som används vid framställning av produkter har blivit allt viktigare för konsumenterna.
Bekvämlighet tas ofta fram som en megatrend, och
produktutvecklingen har gått i riktning mot färdigprodukter även om det finns tecken på att trenden
håller på att avta.
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Balanserad information är nyckeln till acceptans

Nya produkter och ny teknik bör alltid tillfredsställa
konsumenternas behov och bidra till personliga nytto
värden. Det kan vara värden knutna till smak, ekonomi, hälsa och bekvämlighet – alltså de motiv som
är viktiga för konsumenterna. Forskning visar att
konsumenter i högre grad är villiga att acceptera ny
teknik och nya produkter om de känner att de får
konkreta personliga fördelar. Risken med nya produkter och ny teknik uppfattas som mycket större
om konsumenterna inte känner att de har verklig
nytta av produkten.
Men konsumenterna har olika uppfattningar om
nyttovärden. Därför bör deras preferenser kartläggas
tidigt i produktutvecklingen, och de bör bli informerade under hela utvecklingsprocessen. Om livsmedelsaktörerna går ut med information bara om
fördelarna med ny teknik utan att samtidigt informera om eventuella risker och miljöpåverkan leder
det ofta till misstro, och konsumenterna tror att
näringslivet bara vill uppnå ekonomiska fördelar.
Detta har delvis hänt med fiskodlingsnäringen i
Norge där odlarna länge fokuserade på det positiva
som svar på kritiken om miljöpåverkan, utan att vilja
diskutera möjliga olägenheter och risker med fisk
odling. Balanserad information till konsumenterna
är nyckeln till acceptans och tillit.
Acceptans av ny teknik är också i högsta grad
kulturbetingad. Konsumenter i västvärlden kommer
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aldrig att acceptera hund som mat, något som är
ganska vanligt i öst. Forskning visar också att konsumenter i USA är mer positiva till genmodifierade
organismser (GMO) än europeiska konsumenter. I
det följande ska konsumenternas uppfattningar och
acceptans av några möjliga sjömatsprodukter diskuteras, nämligen genetiskt modifierad fisk och odlad
fisk producerad med nya typer av foder.
Skulle konsumenten köpa GM-fisk?

Konsumenterna i Västeuropa är negativt inställda
till genmodifierad mat rent allmänt. På dagens GMmarknad dominerar växter som soja och majs. GMkött och GM-fisk är inte tillgängliga som mat i dag,
och det är förbjudet att sälja dem i de flesta väst
länder. Men det pågår forskning på genmodifierad
lax, särskilt i USA, och den typen av produkter kan
med tiden komma ut på marknaden. Frågan är om
konsumenterna kommer att köpa GM-fisken.
Den negativa hållningen till GMO baseras ofta
på värderingar av risken för den egna hälsan och
miljön, och osäkerhet när det gäller de långsiktiga
konsvekvenserna. Genmodifiering ses också som
något onaturligt. Det verkar som om motstånd mot
genmodifiering hos flertalet konsumenter är känslo
mässigt betingat snarare än resultat av en rationell
och kunskapsbaserad bedömning. Dessutom är det
svårt att bilda sig en uppfattning om vad som är
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”fakta” när forskarna är starkt oeniga om vilka följder
GMO har för hälsa och miljö.
En dansk studie har visat sig att det inte räcker
att ge faktainformation. Det kan snarare bidra till
polarisering av attityderna så att de som är negativa från början blir ännu mer negativa, medan de
som är positiva från början blir ännu mer positiva.
Konsumenterna har nämligen en tendens att bortse
från information som inte stämmer med deras över
tygelse och värderingar. Mer information om GMO
gör det snarare mindre troligt att konsumten väljer
GM-mat.
Bryr konsumenten sig om vad fisken har ätit?

Ökning i produktionen av odlad fisk kräver att nya
foderkällor tas i bruk. Bestånden av vildfångad fisk
som i dag används i fiskfoder är maximalt utnyttjade. Alternativa källor som alger, växter och blodmjöl från landdjur diskuteras och används redan i
viss utsträckning. De flesta konsumenter vet väldigt
lite om produktion av odlad fisk, och det är därför
inte särskilt troligt att de har några starka åsikter om
vilket foder som används. Men det har varit mycket
negativ publicitet i europeiska och amerikanska
medier när det gäller utfodring av lax med foder
baserat på dels överfiskade fiskarter, dels arter som
kunde ha använts direkt som mat till människor.
Hittills har detta inte väckt några starka reaktioner
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bland konsumenterna, men ökande publicitet kan
göra att konsumenterna börjar ställa frågor om fiskens
foder.
Dagens laxfoder består av både animaliska och
vegetabiliska ingredienser. Innehållet av vegetabiliska
ämnen har ökat dels på grund av högre pris på
marina foderråvaror, dels på grund av att det förväntas
bli svårare att få tag på sådana råvaror. Ökningen
av vegetabiliska ingredienser i fodret har förorsakat
en diskussion om kvaliteten och näringsinnehållet i
laxen bland både forskare och vanliga konsumenter.
Dagens odlade lax innehåller mindre omega 3-fettsyror än den traditionellt odlade laxen som fick mer
marina ingredienser i sitt foder. Även om närings
experter säger att lax även framöver är nyttig mat och
innehåller mer omega 3 än till exempel vitfisk som
torsk och kolja så kan lägre innehåll av fleromättade
fettsyror göra att efterfrågan på lax minskar. Konsumtionen är i hög grad styrd av hälsomotivet, och
om konsumenterna får uppfattningen att lax inte
längre är nyttigt så kan konsumtionen gå ner.
Det kan också finnas en etisk sida av den ökade
användningen av växter till fiskfoder. Några kommer
att ställa frågor om det är en riktig användning av
begränsade resurser jämfört med att använda växterna direkt som mat.
Majs och soja är två växter som används som laxfoder i dag. På världsmarknaden är mycket majs och

soja genmodifierade, men dessa används inte i dagens
laxfoderproduktion. Men det blir svårare att hitta
majs och soja som inte är genmodifierade, så det kan
vara en tidsfråga innnan de börjar användas. Här
återstår det mycket forskning om möjliga effekter
dels på laxen, dels på människan. Mer forskning
behövs också om konsumentattityder till sådana
fiskprodukter.
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Fiskfoder med biprodukter ökar uthålligheten

Vi har inte sett någon skepsis hos konsumenterna
mot fisk som har fått biprodukter från fiskindustrin.
Detta uppfattas inte som negativt utan bör tvärtom
kunna användas som marknadsföring av odlad fisk i
och med att produktionen därmed blir mer uthållig
när restråvaror används i stället för att bli avfall.
Men det finns en del fallgropar även här. Det
forskas bland annat på användning av blodmjöl från
landdjur som foderingrediens. Det används redan i
Nord- och Sydamerika utan protester från konsumenterna, kanske därför att de inte känner till det.
Användning av blodmjöl kommer troligen att väcka
oönskade associationer hos europeiska konsumenter
om de blir uppmärksammade på det, och kan leda till
att acceptansen för odlad lax minskar. Å andra sidan,
om användning av blodmjöl kan användas som ett
argument för mer uthållig matproduktion kan den
negativa effekten uppvägas. Detta kommer att vara

beroende av hur medierna presenterar saken och hur
konsumenterna blir informerade. Det är troligt att
ingredienser som inte känns naturliga kommer att
leda till negativa reaktioner.
Fisk är nyttig mat – både odlad och vild

Fiskprodukter kan också framställas av restråvaror.
Det sitter mycket fiskmuskel kvar på ryggbenet efter
det att filén har tagits ut, och dessutom biprodukter
som skinn och huvud. Vad tycker konsumterna om
produkter tillverkade av restråvaror? Fiskmassa från
ryggben används redan i dag i färsprodukter, och är
inte kontroversiell om kvaliteten håller måttet. Värre
är det med produkter av mage och simblåsa. Det här
är inte produkter som traditionellt används som mat
i Norden eller Europa, och de kommer antagligen
inte att bli accepterade inom den närmaste fram
tiden. Det tar tid att ändra matvanor.
Det är bara ett fåtal konsumenter som bryr sig om
att undersöka vad fisken de köper har ätit. Flertalet
skjuter gärna över ansvaret för att maten är trygg på
myndigheterna och producenterna. De flesta kommer
nog även i framtiden att betrakta fisk som nyttig mat
– både vildfångad och odlad. Naturlighet är ett ledord,
och europeiska konsumenter kommer troligen inte
att acceptera GM-fisk inom överskådlig framtid.
Odlad fisk har ett något skamfilat rykte, men det
är relativt billig och nyttig mat som de kommer att
köpa även i framtiden.
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Det finns inte mycket forskning om konsumenternas
uppfattningar om det foder som den odlade fisken
äter, och vilken betydelse fodret har för val av fiskprodukter. Det här är ett område där det behövs
mer forskning eftersom vi måste räkna med stora
ändringar i fodersammansättningen om fiskodlings
näringen ska växa.

Pirjo Honkanen är doktor i konsumentbeteende och
arbetar som seniorforskare vid Nofima, Norsk institutt
for mat, fiskeri og akvakulturforskning. Hennes forsk
ningsintresse är att förstå konsumenternas val av mat.
I huvudsak har hon forskat på vilken roll attityder,
värderingar och vanor spelar i valet av mat. Hon har
också arbetat med frågor om betydelsen av hållbarhet
för konsumenternas val av fiskprodukter.
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Havets grönsaker – algerna vi äter
Alger används som mat, kosttillskott och livsmedels
tillsatser. Makroalger med sina vitaminer, mineraler
och antioxidanter är lika hälsosamma som värstinggrönsakerna broccoli och spenat, men vattnet där
algerna skördas måste vara rent. Alger som kosttillskott kan vara utmärkt, men utomhusodlingar av
mikroalger kan förorenas av olika organismer. Alger
som livsmedelstillsats kan också vara bra, till exempel
alginater och agar. Men med karragenan finns det
hälsorisker som inte har uppmärksammats tillräckligt
av samhället, skriver Pauline Snoeijs Leijonmalm
och Marianne Hielm Pedersén.

Pauline Snoeijs Leijonmalm,
Stockholms universitet.

Marianne Hielm Pedersén,
Stockholms universitet.
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aturligtvis har människor bosatta nära havet
ätit havets grönsaker i alla tider. Att chilenare
och japaner använde havsalger som mat och medicin
redan för 10 000 år sedan finns det arkeologiska bevis för. Utgrävningar av tidiga boplatser i Skandinavien bekräftar att havsalger var en vanlig ingrediens
i de sjöfarande vikingarnas matlagning. Man tror att
algerna även användes för att förhindra bristsjukdomar på vikingarnas långa sjöresor, särskilt skörbjugg
som beror på C-vitaminbrist. Deras diet dominerades starkt av proteiner från fisk och marina däggdjur, medan algerna stod för viktiga kosttillskott i
form av vitaminer och mineraler. För vikingarna var
algerna lätta att hitta och förvara. De kunde skördas
så gott som hela året i det kalla klimatet och kunde
torkas och tjäna som nödföda i dåliga tider.

N

drack mjölk. Livsviljan kom tillbaka och i stället för
att dö skrev Egil ett minneskväde över Bødvar.
Att söl i olika översättningar av sagan om Egil får
heta både tång (brunalgen Fucus) och glasört (kärl
växten Salicornia) är ett bra exempel på att människor
i allmänhet slarvar med namnen på algerna. I själva
verket är söl en rödalg av släktet Palmaria. Tabell 1
kan ge lite hjälp på traven med algnamnen. Vi tror att
okunskapen beror på att alger växer under vatten, kan
vara svåra att artbestämma och att vi i vår kultur har
förlorat kontakten med algerna som mat. Men något
håller på hända. Vi ser en renässans för alger på matbordet och som kosttillskott, både i Sverige och globalt.
Dessutom har alger i det fördolda funnits i vår mat
som tillsatser ända sedan 1960-talet, något som inte
bara är positivt som vi visar lite längre fram i kapitlet.

Söl räddade livet på isländsk poet

Tabell 1. Vanliga ätbara makroalger, deras latinska släktnamn,
alggruppen de tillhör och förekomst i Sverige.

En något dramatisk beskrivning av alger som källa
till ny livskraft finns i den isländska sagan om Egil
Skalla-Grimsson som levde på 900-talet. Han var en
egensinnig och våldsam viking, men även en uppskattad poet. Egils dotter Thorgerd räddade livet på
sin far med hjälp av en alg. När sonen Bødvar hade
drunknat var Egil utom sig av sorg och låste in sig i
sin kammare för att svälta ihjäl. Thorgerd påstod då
att hon också ville dö och skulle snabba på processen
genom att äta söl som hon antydde var giftig. Egil
började då också äta söl, varpå han blev törstig och
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Namn
Söl
Nori
Agaralg
Karragenalg
Gaffeltång
Gelidium-alg
Eucheuma-alg
Kappaphycus-alg
Tare/Kombu
Hijiki
Arame
Lessonia-alg
Wakame
Havssallat

Släkte

Grupp

Förekommer i Sverige

Palmaria
Porphyra
Gracilaria
Chondrus
Furcellaria
Gelidium
Eucheuma
Kappaphycus
Laminaria
Sargassum
Eisenia
Lessonia
Undaria
Ulva

Rödalger
Rödalger
Rödalger
Rödalger
Rödalger
Rödalger
Rödalger
Rödalger
Brunalger
Brunalger
Brunalger
Brunalger
Brunalger
Grönalger

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

175

Stor global marknad

I dag äter vi i Sverige en hel del asiatisk mat som
anses vara hälsosam och som berikar våra liv med
spännande smaker. Japaner lever längst i världen och
äter också mest alger, cirka 11 kg per person och år.
Det sambandet kan naturligtvis ha många orsaker,
men utan tvekan står sig algernas näringsinnehåll
mycket bra jämfört med grönsaker (tabell 2).
De mest kända algerna som vi har tagit till oss från
det asiatiska köket på senare tid är nori i sushi (figur 1)
och wakame i misosoppa. I välsorterade mataffärer i
Sverige kan man nu för tiden även köpa torkade alger
som arame, kombu (tare), hijiki och örtsalt berikat
med tare. På finrestaurangen har grönalgen Ulva
smugit sig in i färska sallader. Hälsokostbranschen
säljer de gröna mikroalgerna Haematococcus och
Chlorella samt cyanobakterien Spirulina som kosttillskott i olika former (se nedan och figur 5).

Algerna används inte bara som mat och kosttillskott.
Det finns också en stor global marknad för förädlade
algprodukter, främst hydrokolloider som agar, karragenan och alginater. Det är polysackarider (långa
sockermolekyler) som extraheras från algernas cellväggar och används som livsmedelstillsatser för att
ge bättre konsistens. Agar extraheras från rödalger,
framför allt från odlad Gracilaria och vildskördad
Gelidium. Karragenan utvinns också från rödalger,
främst från de tropiska släktena Eucheuma och
Kappaphycus som odlas i Filippinerna, Indonesien
och på Zanzibar i Tanzania. Karragenan utvinns
också ur kallvattensarterna Chondrus (figur 3) och
Furcellaria som förekommer i Sverige. Alginater från

Figur 1. Rostade noriplattor (till vänster), samt nori och arame (till höger).
Samtliga foton i kapitlet: Pauline Snoeijs Leijonmalm

Figur 2. Av rödalgen Porphyra (till vänster) görs nori till sushi. Grönalgen
Ulva kan användas i sallader.
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Figur 3. Ur rödalgen karragen
alg (Chondrus crispus) utvinns
karragenan.

Tabell 2. Näringsämnen i 100 g av ett urval av fisk, kött,
makroalger, cyanobakterier och grönsaker. Uppgifterna
kommer från Livsmedelsverket i Sverige och från olika
utländska vetenskapliga källor.
Närings-

Fisk

Kött

Makroalger

Cyano- Grönsaker

ämne
Lax
Oxfilé Tare Wakame Nori Söl
							

vildskördade eller odlade brunalger kommer främst
från Laminaria och Lessonia. Förädlingen sker oftast
på andra platser i världen (Europa och USA) än där
algerna växer och skördas (Asien, Afrika och Sydamerika). Ett undantag är Norge, en av världens
största alginatproducenter, som utnyttjar Laminaria
skogarna längs norska kusten.
Enligt en uppskattning av FN:s livsmedelsorganisation FAO producerades det år 2007 sammanlagt
14,5 miljoner ton (våtvikt) odlade alger till ett värde
av mer än 7 miljarder USA-dollar. De odlade algerna
används till stor del som mat för människor och deras husdjur. Algindustrin visar en ökande trend, och
alger anses ha stor potential som en viktig framtida
proteinkälla.
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bakterie Broccoli Spenat
Spirulina

Kolhydrater (g)

0

0

10

9

5

11

2

3

1

Proteiner
(g)

18

21

1

4

4

3

6

4

2

Fett (g)

12

4

0

0

0

0

1

0

1

Vitamin
B1 (µg)

230

30

25

1008

144

60

233

80

100

Vitamin
B12 (µg)

6

1

1140

863

1439 4600

0

0

0

Folsyra
(µg)

26

12

479

479

267

9

175

194

Vitamin C
(µg)

0

0

6544

36966

24111 13800

989

83000

46000

Vitamin E
(µg)

1300

100

633

3482

213 3240

489

360

2900

363

Jod (µg)

40

1 70000

3900

1300 10200

?

1

1

Järn (µg)

800

2900 45600

3900

5200 12800

2790

660

2000

Kalcium
(mg)

20

6

365

112

34

149

12

62

93

Magnesium
(mg)

24

25

404

79

108

98

19

23

79

Mineraler, vitaminer och antioxidanter

Precis som grönsaker som växer på land är makroalger utmärkta källor till vitaminer, mineraler och
antioxidanter (till exempel karotenoider), som komplement till animalisk mat. Det gäller särskilt vita
min B12, vitamin C och jod, men även folsyra, järn,
kalcium och magnesium (tabell 2). Antagligen produceras vitamin B12 av bakterier på algytan och inte
av algen själv. Brunalgen tare innehåller mer än 20
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gånger mer järn än spenat, och wakame och nori står
sig mycket bra jämfört med broccoli och spenat när
det gäller de flesta vitaminerna. För vegetarianer kan
wakame, nori och söl även tjäna som proteinkälla.
När alger inkluderas i maten i torkat tillstånd, som
till exempel nori, tillför små algmängder relativt stora
halter näringsämnen.
Glutaminsyra i tare ger umamismak

Smaken på alger upplevs inte alltid som god av väster
länningar, men det kan vara en följd av att vi har
förlorat traditionen att äta alger. För en nybörjare
rekommenderar vi tare-chips. Plocka unga socker
tareindivider (figur 4), torka av ytan och fritera i olja.
Inte ens salt behöver tillsättas.

Figur 4. Sockertare (Laminaria saccharina) kan plockas längs den
svenska västkusten. Unga individer upp till 4 dm höga (till höger och
i mitten) är tunna och ljusbruna och smakar bra. Äldre individer
(till vänster) är läderartade och mycket slemmiga och rekommenderas
inte för konsumtion.
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Brunalgen tare är anfader till den femte grund
smaken, nämligen umami (japanska för ”god smak”,
på svenska kanske översatt som ”mustig, fyllig, matig”).
Det var den japanske kemiprofessorn Kikunae Ikeda
som i början av 1900-talet upptäckte att smaken i
tare kom från glutaminsyra. Glutaminsyra är en
aminosyra som ingår i proteiner i många livsmedel.
Ämnet finns naturligt i alger (speciellt i brun- och
grönalger), grönsaker, sojasås, valnötter, mogna ostar
och kött.
Kikunae Ikeda lanserade även ämnet natrium
glutamat (natriumsaltet av glutaminsyra) som smakförstärkare – framställt ur sockerrör, ris, vete eller
majs. Glutaminsyra och dess salter är registrerade
som livsmedelstillsatserna E620–E625 och används
ofta i halvfabrikat, snabbmat, kryddblandningar
och östasiatisk mat. Glutaminsyra är den vanligaste
aminosyran i våra kroppar och en viktig signal
substans i centrala nervsystemet. Våra kroppar be
höver glutamat som normalt ingår i kostens proteiner,
men som också kan produceras av kroppen själv vid
behov. Natriumglutamatets eventuella skadeverkningar har debatterats sedan 1980-talet. Forskning
har visat att överaktivering av en glutaminreceptor
på cellernas yta leder till skada och död hos nervceller. Livsmedelsverket ser dock ingen anledning
att varna för glutamat som tillsats i vår kost. Ämnet
uppnår inte skadliga halter i matvaror och omsätts
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snabbt av levern. Tillsats av glutamat är inte tillåtet
för livsmedel som tillverkas speciellt för spädbarn
och småbarn, och inte heller för KRAV-märkta och
ekologiska livsmedel.

Figur 5. Pulver av cyanobakterien Spirulina (till vänster) och Astaxinkapslar
med torkade Haematococcus-celler (till höger).

proteinhalter. De odlas oftast utomhus i varmare
länder i grunda dammar med paddelhjul, så kallade
raceways. Haematococcus innehåller extremt höga
halter av antioxidanten astaxanthin och odlas kommersiellt inomhus i Sverige, i glasrör i den israeliska öknen
och utomhus i raceways på Hawaii.
I den gamla badkarsfabriken i Gustavsberg i
Stockholms skärgård finns företaget AstaReal AB
som startades av forskare och studenter i Uppsala år
1986. De numera 22 anställda odlar Haematococcus
i stora bioreaktorer (upp till 30 m³) med nedsänkt
belysning. Algen slår om från gröna celler till ett
rödfärgat vilostadium när den stressas av högt ljus i
kombination med näringsbrist. Den röda färgen utgör den begärliga produkten astaxanthin som är en
kraftfull antioxidant, starkare än både vitamin E och
betakaroten. Astaxanthin finns i naturen i Haema
tococcus i hällkar vid havet, men också i laxens röda
kött och i räkor, krabbor och humrar. Marknaden
för astaxanthin som kosttillskott har ökat explosions
artat, särskilt i USA. Det har bevisats att ämnet stärker
immunförsvar, ökar muskeluthållighet, minskar inflammation i artärväggar, förbättrar blodfetter och
sänker blodtryck. Haematococcus-odlingar är mycket
infektionskänsliga och därför har algpulvret som
produceras i Sverige under strängt kontrollerade förhållanden inomhus mycket höga halter astaxanthin
jämfört med utomhusodlingarna på Hawaii. Men

182

183

Mikroalger och cyanobakterier som kosttillskott

Pulver eller piller med mjöl från torkade makroalger
som knöltång eller tare säljs i hälsokostaffärer som
kosttillskott baserat på höga halter av vitaminer,
mineraler och andra spårämnen. Det finns även en
marknad för odlade mikroorganismer inom hälso
kosten. Grönalgerna Chlorella och Haematococcus
samt cyanobakterien Spirulina är de mest sålda
(figur 5). Chlorella och Spirulina har relativt höga

odling av Haematococcus i bioreaktorer inomhus är
mycket energikrävande. Ett system för att använda
överskottsvärmen från algodlingen som fjärrvärme
för cirka 1 400 nya bostäder diskuterades under år
2012 med Vattenfall Värme och Värmdö Kommun.

om hypotesen finns kvar att BMAA från cyanobakterier kan anrikas i människohjärnan och orsaka
sjukdomar finns det undersökningar som visar att
BMAA inte är särskilt giftigt vare sig för mänskliga
nervceller som odlas i provrör eller för levande råttor.

Hälsorisker med mikroalger och cyanobakterier

Algprodukter som livsmedelstillsatser

Det finns stor risk att utomhusodlingar av mikro
alger och cyanobakterier infekteras av andra luftburna
organismer som bakterier, cyanobakterier, alger eller
svampar. Sådana infektioner utgör den största faran
för produktens renhet och hälsoeffekter.
Många cyanobakterier producerar starka gifter,
till exempel mikrocystin som skadar levern. Spirulina
producerar inte mikrocystin, men ämnet har hittats
i Spirulinaprov som förorenats med andra cyanobakterier. Eftersom cyanobakterier i allmänhet är notoriska giftproducenter kan det inte uteslutas att även
Spirulina producerar (ännu okända) hälsoskadliga
ämnen. Även kontaminering med tungmetaller som
arsenik, bly, kadmium, kvicksilver och andra miljögifter kan inte uteslutas för utomhusodlingar eller
vid skörd av vild Spirulina.
Ett larm utfärdades år 2005 när det upptäcktes
att många cyanobakteriearter innehåller aminosyran
BMAA (beta-N-metylamino-L-alanin). Senare visade
det sig att även Spirulina innehåller det här ämnet.
BMAA anses ha koppling till nervdegenerativa sjukdomar som ALS, Alzheimer och Parkinson. Även

Hydrokolloider från makroalgers cellväggar används
som tillsatser i livsmedelsindustrin med nummer
E400–405 för alginater från brunalger, E406 för
agar och E407–407a för karragenan från rödalger.
Dessa unika cellväggsmaterial finns hos brun- och
rödalger men saknas hos grönalger och landväxter.
Makroalger behöver tjocka cellväggar som skydd
när vågrörelser kastar dem mot klipporna. De måste
också kunna motstå uttorkning i tidvattenzonen.
Därför har de starka cellväggar av polysackarider,
långa molekyler med utrymmen emellan som kan
fyllas med vatten. Den senare egenskapen utnyttjas
när E400–407a används som tillsatser i livsmedelsindustrin.
Hydrokolloiderna fungerar som vattenbindare,
stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel.
De ger tunnare mat tuggmotstånd. De gör att olika
vätskor inte separeras utan förblir blandade, och de
stabiliserar socker- och iskristaller så att till exempel
glass får en krämigare konsistens. Med hydrokolloider
som tillsats tjocknar potatismospulver i hett vatten.
I halvfabrikats- och snabbmatsbranchen ger de en
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aptitlig konsistens åt sladdriga matvaror av sämre
kvalitet. I bantningsbranschen ger de magfyllnad
och mättnadskänsla med lågt kaloriinnehåll eftersom vi inte kan tillgodogöra oss algernas hydrokolloider. För vegetarianer och veganer utgör de ett
alternativ till gelatin som framställs av animaliska
restprodukter som ben och hud. Hydrokolloider kan
även användas i glutenfria produkter. Det finns skillnader i konsistens hos de tre olika hydrokolloiderna.
I allmänhet ger alginater en gummiaktig konsistens,
agar en mer geleartad och karragenan en mer krämig
konsistens. Särskilt karragenan är överlägset på
marknaden, det är billigt och dess krämighet uppnås
inte lika lätt med andra förtjockningsmedel.

Figur 6. Vanliga matvaror som innehåller alginater (E400–E405).

På spaning efter hydrokolloidtillsatser

I stället för att använda oss av publikationer med delvis
föråldrade användningsområden för hydrokolloidtillsatser spenderade vi i slutet av oktober 2012 tre timmar
i en stor livsmedelsaffär i Uppsala för att leta efter produkter med tillsatsnummer E400–E407a (figurerna 6
och 7). Nästan alla glassmärken innehöll karragenan,
speciellt de dyrare krämigare sorterna, medan några
lite billigare hårdare glassar innehöll alginat. Karragenan fanns också i ett antal mjölkprodukter, framför allt
de som är mest ”förädlade”, i billig grädde med lång
hållbarhet samt i ett fåtal bakprodukter. Även flytande
bantningsprodukter innehöll som regel karragenan,
och en sorts majonnäs hade alginater i sig.
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Figur 7. Vanliga matvaror som innehåller karragenan (E407).
187

Sammanfattningsvis är vår slutsats att tillsatser av
hydrokolloider i allmänhet var mindre än vad vi hade
förväntat oss. De har under de senaste 20 åren försvunnit från till exempel barnmat, chokladpudding
och potatismos och ersatts med andra förtjockningsmedel. Karragenan är dock fortfarande vanligt inom
vissa produktgrupper som glass, mjölkprodukter och
bantningsmedel.
För alginater och agar finns det inga rapporter om
hälsofara, medan det sedan 1970-talet har varnats
från forskarvärlden för konsumtion av karragenan.
Det finns forskare som misstänker ett samband
mellan karragenan i maten och den ökande frekvensen av tjocktarmscancer med västvärldens sätt
att leva. Medelhalten i olika mjölkprodukter är 1–2 g
karragenan per kg produkt. Medelkonsumtionen av
karragenan i Florida (USA) uppskattades år 2003
vara högre än den som orsakar tarmskador i djur
försök. Det finns en infekterad debatt kring ämnet
särskilt i USA mellan oberoende forskare, karragenan
producenter och deras forskare, myndigheter och olika
intresseorganisationer. Oberoende forskare anser att
den utbredda användningen av karragenan i livsmedel
i västvärlden måste omvärderas. Utifrån detta undrar
vi varför inte mängden karragenan i maten behöver
anges, och varför KRAV-märkta produkter får innehålla karragenan som tillsats.
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Ät bara alger från rena vatten

Alger binder tungmetaller till sina cellväggar. Det
gör att alger kan hjälpa till att rena människokroppen
från tungmetaller och radioaktiva ämnen. Det gör
också att det är ytterst viktigt att alger för konsumtion skördas från rena vatten, fria från tungmetaller
som arsenik, bly, kadmium, koppar och kvicksilver.
När man plockar alger för konsumtion i Sverige ger
vi därför rådet att inte göra det i en hamn, nära en
stad eller ett industriområde. Ta också bara unga delar eftersom tungmetaller anrikas i de äldre delarna.
Välj också en plats med god vattenomsättning; där
växer de renaste och finaste algerna.
Alger som grönsaker är lika hälsosamma som
värstinggrönsakerna broccoli och spenat, men som
sagt – vattnet där algerna växer får inte vara förorenat.
Alger som kosttillskott kan vara suveräna som till exempel Astaxin, men det finns stor risk för biologisk
förorening vid odling utomhus av till exempel Spirulina och Chlorella. Alger som livsmedelstillsatser kan
vara bra, till exempel alginater och agar. Men det
finns hälsorisker med karragenan som inte har uppmärksammats tillräckligt av samhället.

Pauline Snoeijs Leijonmalm är professor i marinekologi
vid Stockholms universitet. I Östersjön och Arktis studerar
hon hur miljöförändringar påverkar ekosystemens
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funktion och hälsa. Hon har tidigare haft forsknings
anslag från Formas för två projekt om Östersjöplanktons
näringskvalitet (särskilt vitaminer och antioxidanter).
Marianne Hielm Pedersén är professor emerita i växt
fysiologi vid Stockholms universitet. Hon har initierat ett
långvarigt forskningssamarbete inom marinbiologi med
Tanzania och startat flera algföretag. Hennes forskning
har främst handlat om fysiologiska processer hos hydro
kolloidproducerande alger, algodling i Sverige och
Tanzania, samt anrikning av tungmetaller i makroalger
utefter den svenska kusten.

Algodling på Zanzibar
– tungt och olönsamt arbete
Havet ger och havet tar – det har kvinnor på Zanzibar
fått erfara. Tidigare var de mångsysslare med havet
som bas; nu är de inriktade på algodling. De odlar
rödalger som inte går att äta men som ger karragenan, ett populärt tillsatsämne till mat i moderna
samhällen. Arbetet med algodlingen har visat sig
vara tungt, farligt och olönsamt. Det finns flera förslag till förbättring av verksamheten, men de nya
idéerna ställer nya krav på kvinnorna och får nya
konsekvenser. Vi som kommer utifrån måste lyssna
på vad kvinnorna själva vill, skriver Maricela de la
Torre-Castro.

Maricela de la Torre-Castro,
Stockholms universitet.
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M

edan traditionellt fiske alltid har varit en del
av livet för människorna längs världens alla
kuster har vattenbruk utvecklats på olika sätt i olika
delar av världen. I Asien har vattenbruk länge varit
en väl utnyttjad resurs, medan Östafrika först nyligen
har börjat utveckla tekniken med hjälp av internationella biståndsorgan och forskare. I ett exempel
från Zanzibar får vi veta hur odlingar av makroalger
har påverkat kvinnorna.

proteinrik föda som bidrog till att barnen växte upp
och var friska. Kvinnorna bakade också bröd som
såldes på lokala restauranger och marknader, och de
broderade huvudbonader och kläder.
Fokus på algodling

Zanzibar (Unguja) är en ö utanför Tanzanias kust
i Östafrika. De flesta människor på ön får sin dagliga föda från kusten och havet. Ön är mycket rik på
resurser och har några av de mest produktiva eko
systemen på jorden, som mangroveskogar, korallrev
och de mindre kända men lika viktiga sjögräsängarna. Från dessa ekosystem har kvinnor sedan ur
minnes tider hämtat både stapelföda och delikatesser.
Kvinnorna på Zanzibar arbetar mycket hårt med
denna dagliga verksamhet. Samtidigt måste de sköta
hushållssysslor och ta hand om barnen. Det finns inte
mycket nedtecknat om vad kvinnor i tidigare generationer har gjort, men många gamla kvinnor har
berättat för forskare att de brukade fiska och samla
i kustområdena. De fiskade med mycket finmaskiga
nät i mangrovebäckarna, och de samlade snäckor
och skaldjur på stränderna under lågvatten. Det gav

Situationen förändrades markant när algodling infördes under senare delen av 1980-talet. Kvinnorna
bedriver fortfarande en del av sin tidigare verksamhet,
men fokus har skiftat mot algodling. Då i slutet av
1980-talet fanns liksom i dag ett stort behov av att
skapa arbetstillfällen för kustbefolkningen så att deras
inkomst och levnadsstandard kunde öka. Man behövde dessutom minska trycket på havet. Fisket
hade minskat, och det oroade både människor och
myndigheter. Tillsammans med externa organisationer
började Tanzania undersöka olika möjligheter att
tjäna mer pengar och bjöd in investerare till landet.
I detta sociala och politiska sammanhang föreslogs alg
odling som ett bra alternativ. Ett stort europeiskt företag fick rätt att köpa upp den råvara (torkade alger)
som skulle produceras av Zanzibars kustbefolkning.
Algodling ansågs ha många fördelar, bland annat
att den är mycket lätt att lära sig och att utföra. Det
enda som krävs är nylonrep och några träpinnar.
Algbitar fästs vid nylonrepen med snören och lämnas
sedan för att växa till sig. Det behövs inte heller några
giftiga kemikalier eller antibiotika för att algerna ska
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Kvinnor med många sysslor på Zanzibar

är mycket eftersökt för många av de produkter vi
använder i det moderna samhället. Det används
bland annat som förtjockningsmedel, emulgeringsmedel och som stabiliserings- och bindemedel. Det
används i mjölkprodukter som yoghurt, glass, kvarg
och crème fraiche. Det används också i kakor, pajfyllningar, bakverk av mördeg och i sojamjölk. Geléliknande produkter innehåller normalt karragenan,
till exempel gelégodis, marshmallows, choklad och
husdjursmat på burk. Andra användningsområden
är kosmetika och hygienprodukter som tandkräm,
schampo och kroppslotion. Även läkemedelsindustrin
använder karragenan, till exempel för att tillverka
suspensioner, tabletter och kapslar.
Tungt, farligt och olönsamt

växa. Man valde ut två arter av rödalger för kommer
siell odling, Euchema denticulatum och Kappaphycus
alvarezii. Algstammarna infördes från Filippinerna
och kom alltså inte från alger som växte naturligt på
Zanzibar.
Varför är då de här algerna så intressanta? Varför går
de att sälja? Svaret är att det går att utvinna karra
genan från dem. Karragenan är en typ av sockerförening, en polysackarid, som ger en konsistens som

Så i dag arbetar kvinnorna på Zanzibar med att
plantera, skörda och torka alger. Det är ett mycket
tungt arbete eftersom de under många timmar måste
vistas i saltvatten, i starkt solljus och exponerade för
farliga djur som sjöborrar och stenfisk. När de skördar
är säckarna med alger så tunga att de ibland måste
be fiskare om hjälp att bära dem. Ibland förvarar de
algerna i sina hem där de andas in de giftiga ångor
som algerna avger. Den torkade produkten säljs slut
ligen till internationella företag som transporterar
algerna till Europa eller USA där karragenan utvinns
och säljs vidare till de företag som använder det i sin
tillverkning.
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Gallring och skörd av rödalger på Zanzibar.
Foto: Max Troell

Att transportera algerna långa vägar från odlingarna till byarna är
mycket påfrestande för kvinnorna. Foto: Maricela de la Torre-Castro

När verksamheten startade på Zanzibar betraktades
den som en stor framgång. Det finns många rapporter,
men bara ett fåtal vetenskapliga undersökningar har
studerat om verksamheten verkligen är till nytta för
befolkningen. Inkomsterna ökade och människorna
kunde renovera sina hus, skicka sina barn till skolan
och betala läkaravgifter. Men i takt med att priset
på algerna sjönk minskade de positiva effekterna och
det var dessutom svårt att konkurrera med de sydost
asiatiska länderna som var stora algproducenter.
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Algerna torkas och packas i säckar för att säljas.
Foto: Maricela de la Torre-Castro

Männen lämnade verksamheten i ett tidigt skede,
och numera är det i huvudsak kvinnorna som arbetar
med algodlingarna. På grund av de små vinsterna
slutar även många av dem.
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Nyare forskning visar att algodling har många för
delar, men också många nackdelar. En undersökning
som publicerades år 2012 visade dels att inkomst
nivåerna för kvinnor som odlar alger är lägre än
den extrema fattigdomsgränsen (mindre än 1,25
amerikanska dollar per dag), dels att algodlingen
inte har ersatt den tidigare havsnära verksamheten.
Fisket fortsätter att vara den viktigaste inkomst- och
födokällan. Insamlingen av skaldjur är fortfarande
mycket viktig och utförs till största delen av kvinnor.
Algodlingarna medför också vissa negativa ekologiska effekter när de placeras på de sjögräsängar
som är viktiga barnkammare och habitat för olika
fiskarter. Fiskarnas artrikedom är lägre i odlingarna,
och med mindre sjögräs minskar djurlivet i sedi
menten. Rödalgerna själva producerar giftiga ämnen.
En hälsoundersökning bland kvinnorna som sysslar
med algodling visar att de har sämre hälsa än kvinnor
som inte gör det. De lider bland annat av kraftig
muskel- och skelettsmärta, andningsproblem, ögonproblem, skador orsakade av farliga djur samt av
allergier.
Krävande utvecklingsmöjligheter

Vad ger havet dessa kvinnor? Och vad tar det ifrån
dem? Hur kan verksamheten förbättras? Algodling
har fortfarande fördelarna att den är mycket enkel,
skapar arbetstillfällen och är mindre skadlig än andra
former av havsodling, till exempel räkproduktion som
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kräver mycket energi, antibiotika och leder till att
mangroveskogarna förstörs.
Vissa alternativ har föreslagits. Ett är att kvinnorna
själva bygger upp en industri för att utvinna och
sälja karragenan. Rent karragenan ger mycket högre
vinster än de torkade algerna. Ett annat är att skapa
mervärde genom att tillverka andra produkter från
algerna. Algtvål har blivit en mycket populär souvenir
på Zanzibar. Andra förslag är att byta ut den enkla
odlingsmetoden mot mer avancerad teknik på djupare
vatten, teknik som kräver mindre arbete och ger
ökad produktion. Ett annat sätt kan vara att odla
arten Kappaphycus alvarezii som ger det bästa karragenanet och det högsta priset. Men på många platser
runt Zanzibar växer den arten inte så bra. Den art
som oftast används är Euchema denticulatum som inte
är lika inkomstbringande.
Alla idéer är bra, men de kräver nya kunskaper,
ekonomiska investeringar och kulturella förändringar.
Det krävs till exempel mycket kunskap för att skapa
och driva anläggningar för att utvinna karragenan och
för att införa och lära ut de nya odlingsmetoderna. Kulturella och sociala förändringar innebär till exempel att
kvinnor lär sig simma på djupare vatten eller att de ägnar mer tid åt att marknadsföra sina produkter i stället
för att sköta hushållssysslor. Kvinnornas utbildningsgrad och organisationskompetens måste höjas om de
ska kunna hantera marknadsrelaterade problem.
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Hur vill kvinnorna ha det?

En viktig sak att tänka på inför framtiden är vilka
effekter nya former av havsodling kan medföra. Vad
vinner man och vad förlorar man? En nyckelfråga är
livsmedelssäkerheten i området. Dessa typer av röda
alger äts ju faktiskt inte som de är. De är hårda, svårsmälta och avger giftiga ämnen. Fiskar och skaldjur
är den huvudsakliga födan och ska utnyttjas på ett
hållbart sätt.
Vi forskare och andra som kommer utifrån måste
också fråga oss vad kvinnorna själva tycker. Hur anser
de att algodlingen kan förbättras? Vad kan de lära
oss med sin långa erfarenhet av arbete med algerna
och med den föda de samlar in längs stränderna?
Och på ett högre plan – hur anser de att det dagliga
livet ska kunna förbättras och inkomsterna höjas?

Odlade mikrolager till mat
– fortfarande i sin linda
Mikroalger utnyttjas bäst om vi äter dem direkt utan
att låta dem passera näringskedjan och landa som
fisk i våra magar. Men det lönar sig inte att skörda
algerna direkt ur havet, så vi måste odla dem.
Människor har arbetat med mikroalgsodling sedan
1950-talet utan att lyckas med storskalig matproduktion. Det är fortfarande en öppen fråga om algodling
kan bli tillräckligt effektiv och stor för att algerna en
dag ska bli en viktig del av vår föda. Mycket hänger
på hur algodling för biobränsleproduktion kommer
att lyckas och vilka andra produkter som samtidigt
kan tas fram, skriver Niels Thomas Eriksen.

Maricela de la Torre-Castro är docent på Institutionen
för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms uni
versitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är inte
grerade system av människor och natur i kustlandskap
i utvecklingsländer, och hon har under långa perioder
arbetat i Östafrika. Hennes nuvarande projekt handlar
om genusfrågor vid till exempel algodling, småskaligt fiske
som anknyter till sjögräsängar och hur män och kvinnor
anpassar sig till klimatförändringar.
Niels Thomas Eriksen,
Aalborgs universitet.
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ikroskopiska alger finns i enorma mängder i
alla hav. De är första ledet i havets näringskedja. De finns också i sötvatten, i fuktiga miljöer
på land, på is och till och med i luften. Mikroalger
utgör inte någon större del av vår mat, men de är
huvudföda för fisk och skaldjur, och några av de ämnen
som de producerar är nyttiga för djur och människor.
Man kan hitta mellan 10 000 och 100 000 mikro
alger i två centiliter havsvatten. De är så små att det
trots det stora antalet är för liten koncentration i
vattnet för att det ska löna sig att fiska dem direkt.
Mikroalger kan också odlas. I sådana algkulturer får
man mycket högre koncentration av alger än i havet,
och man kan odla just de arter som man är intresserad
av. Några få mikroalger odlas redan och används i
kosttillskott till människor och som foder. Men det
är fortfarande en öppen fråga om algodling kan bli
tillräckligt effektiv och stor för att algerna en dag ska
bli en viktig del av vår föda.
Mikroalger är så små att de enskilda cellerna inte
kan ses med blotta ögat. De är autotrofa, det vill säga
de har fotosyntes och använder ljus, koldioxid, vatten
och oorganiska näringssalter för att producera ny
biomassa. Mikroalger är ingen naturlig biologisk
grupp där arterna är släkt med varandra. Tvärtom
räknas hit allt från cyanobakterier och andra autotrofa bakterier till grönalger, rödalger, rekylalger,
kiselalger och dinoflagellater. Vissa av mikroalgerna

är heterotrofa och kan inte utföra fotosyntes utan
måste skaffa sig energi och mat genom att ta upp
organiska ämnen, precis som djuren.
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Unika producenter av vissa mineraler och vitaminer

Proteiner, kolhydrater och fett är huvudbestånds
delarna i mikroalgernas biomassa precis som i andra
organismer. Men medan de flesta andra mikroorganismer huvudsakligen består av proteiner finns det
mikroalger som till långt mer än hälften består av
antingen kolhydrater eller fett. Proteiner, kolhydrater
och fett utgör huvuddelen av vår mat. Det mesta
förbränns och förser oss med energi, men särskilt proteiner och fett ingår också i uppbyggnaden av våra
kroppar. Det är inte så viktigt precis vilka proteiner,
kolhydrater och fetter vi äter eftersom vi själva omvandlar dem vidare. Mikroalger innehåller dessutom
vitaminer, mineraler och andra ämnen som vi behöver
i bara små mängder, men som i gengäld har specialiserade funktioner i våra kroppar. Några av dessa
ämnen framställs bara av mikroalger.
Algers och växters produktion av organiska ämnen
i fotosyntesen kallas primärproduktion och är grunden
för i stort sett allt annat liv på jorden. Algernas primär
produktion i havet är av nästan samma storleksordning som växternas primärproduktion på land.
Ändå får vi större delen av vår mat från organismer
på land. Det beror bland annat på att det normalt

är fler led i havets näringskedjor. Som en tumregel
tappas 90 procent av produktionen i varje nytt led i
näringskedjan. Eftersom algerna är så små passerar
deras organiska material genom åtskilliga led i den
marina näringskedjan, så det kostar minst 1 000 kg
alger att producera 1 kg matfisk. I den landbaserade
näringskedjan finns det normalt bara ett eller två
steg, beroende på om vi äter växter eller kött. Därför
kostar det mindre än 10 kg växter att producera 1 kg
kött på land.
Mikroalgernas produktion utnyttjas bäst om de
används direkt som mat, utan att passera många
led i näringskedjan. I Sydostasien och Amerika odlas
cyanobakterien Spirulina och grönalger av släktet
Chlorella som de två mängdmässigt viktigaste mikro
algerna. Spirulina odlas vid så höga pH-värden att
andra mikroorganismer inte gror, medan Chlorella
konkurrerar ut andra alger om den får tillräckligt
med näring. På det sättet säkras just de här arterna i
odlingarna. I Tyskland finns en producent som odlar
Chlorella i växthus. Men ungefär hälften av världens
produktion av Chlorella sker i heterotrof odling där
kolhydrater är kolkällan. Algerna säljs torkade som
kosttillskott bland annat i Europa, och används som
exotiska ingredienser i öl, bröd, schampo, kosmetika
och olika andra produkter. Även om den årliga produktionen av de båda algerna är större än 2 000 ton
är det för lite för att de ska ha någon egentlig be
tydelse som mat.
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Cyanobakterien Spirulina odlas i bland annat Sydostasien och Amerika
för användning i mat och som kosttillskott.

Fleromättade fettsyror – vi är beroende av
mikroalgerna

Proteiner, kolhydrater och fett från havets alger utnyttjas förhållandevis ineffektivt. Men några av
de funktionella ämnen som algerna också tillverkar
ackumuleras genom näringskedjan. Att fiskolja är
nyttigt beror särskilt på oljans höga innehåll av
de långkedjiga, fleromättade omega 3- och omega
6-fettsyrorna EPA och DHA (se sidan 105) som produceras i mikroalger men ackumuleras i många fiskar
och skaldjur. DHA är nödvändig för att hjärnan ska
fungera bra. Även om vi själva kan omvandla en viss
mängd DHA från växtolja verkar intag av DHA
påverka barns intelligens positivt. EPA och DHA
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motverkar dessutom hjärt-kärlsjukdomar. Särskilt
dinoflagellater producerar stora mängder DHA,
medan EPA produceras särskilt av kiselalger. Växter
tillverkar inte EPA och DHA, och djur och människor
är därför helt beroende av algernas produktion.
Dinoflagellaten Crypthecodinium producerar en
olja som har högt innehåll av DHA. Algen odlas i
dag storskaligt, och dess olja tillsätts modersmjölksersättning till spädbarn. Komjölk har lägre innehåll av DHA än människomjölk eftersom kalvarna
inte behöver bygga upp lika stor hjärna som barn.
Crypthecodinium är en heterotrof mikroalg som
växer på socker och andra organiska ämnen. DHA
kan också produceras i autotrofa algodlingar, men
ännu har ingen sådan blivit ekonomiskt lönsam.
Viktiga pigment produceras av mikroalger

Grönalgen Dunaliella odlas i dammar med indunstat havsvatten. Den
producerar mycket betakaroten som skydd mot starkt solljus. Det gör att
dammarna kan bli kraftigt orange till färgen.

Mikroalger producerar också en rad olika pigment,
varav några är viktiga ingredienser i mat och djur
foder. De gröna pigmenten klorofyll a och b, och
några av de röda och orange karotenoiderna finns
både i alger och växter, medan vissa karotenoider
bara finns i alger. Karotenoider skyddar mot intensiv
solstrålning och verkar som antioxidanter. Grönalger
är rika på användbara karotenoider, men många av
dem finns också i växter. Lutein och zeaxanthin
är viktiga ingredienser i djurfoder eftersom de ger
äggulan dess gula färg och färgen på bland annat

kycklingkött och smör. Det orange betakaroten som
också är känt från bland annat morötter omvandlas
i människan till A-vitamin som är nödvändigt för
vårt mörkerseende.
I Australien och Israel produceras betakaroten
i grönalgen Dunaliella i dammar med indunstat
havsvatten där hög salthalt hindrar andra mikroorganismer att växa. Dunaliella ackumulerar betakaroten
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som skydd mot starkt solljus och kan färga dammarna kraftigt orange. Grönalgen Haematococcus använder astaxanthin som skydd under uttorkning och i
kraftigt solljus. Den här algen är vanlig i små krukor
och i fågelbad där vattnet kan färgas blodrött. Det
är astaxanthin som ger den röda färgen åt kött av lax
och öring, samt de röda, bruna och svarta färgerna
i skaldjur. Avfall från skaldjur är en viktig källa till
astaxanthin, men färgämnet är ursprungligen tillverkat
av alger och ackumulerat i djuren. Haematococcus
odlas kommersiellt bland annat på Hawaii, men
även inomhus i Sverige (se sidan 183).
Lutein, zeaxanthin, betakaroten, astaxanthin och
fukoxanthin används också i kosttillskott på grund av
sina antioxidativa egenskaper och därför att man tror
att de har gynnsamma hälsoeffekter på människor.
Även det blå pigmentet fykocyanobilin har väl
dokumenterade hälsoeffekter. Det ger cyanobakterierna deras blågröna färg och finns dessutom i rödalger, rekylalger och dinoflagellater. Fykocyanobilin
omsätts i människor till fykocyanorubin som är
nästan identiskt med ämnet bilirubin som finns natur
ligt i blodet. Bilirubin är en antioxidant som dels
motverkar oxidation av fettsyror, dels reglerar vissa
delar av immunförsvaret. Intag av fykocyanobilin
har visat sig ha positiva effekter på en rad mycket
olikartade tillstånd som bland annat inflammation
i mag-tarmkanalen, diabetes och vissa cancerformer.
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Odling av mikroalger

Konstgjorda system för algodling har utvecklats
och undersökts sedan 1950-talet. Principiellt är det
möjligt att odla mikroalger med just de egenskaper
man vill ha. Men i praktiken odlas bara få och konkurrenskraftiga arter. Eftersom mikroalger växer
av fotosyntesen är tillgängligheten på ljus och kol
dioxid de viktigaste förutsättningarna. Algerna odlas
i öppna dammar med stora ytor som fångar ljuset.
De odlas också i slutna bioreaktorer. Dessa är oftast
byggda som långa genomskinliga rör av glas eller
plast. Algerna pumpas genom rören där de fångar
ljuset. Solen är alltid ljuskälla när alger odlas i stor
skala. Eftersom algerna tar bort ljuset på dess väg
genom några få centimeter allra överst i odlingen så
är dammarna inte mer än 20–30 cm djupa, medan
rören i bioreaktorerna har en diameter under 10 cm.
Även om bara ett mindre antal mikroalger kan
växa utan ljus har det utvecklats en del heterotrofa
algkulturer där algerna får energi och kol från särskilt
sockerarter. Eftersom heterotrofa kulturer är oberoende av ljus kan alla celler i kulturen ha hög produktion. Men heterotrofa odlingar kan inte användas för
nettoproduktion av mat eftersom de förbrukar mer
organiskt material än de producerar. I samband med
produktion av funktionella ingredienser som omättade
fettsyror och nischprodukter som pigment så är hetero
trofa mikroalger däremot ett lovande alternativ till
autotrofa.
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Potential för odlade mikroalger som mat

När man tänker på hur många och olika mikroalger
det finns, hur stor roll de spelar i naturen och hur
många år biologer och ingenjörer har arbetat på att
utveckla och optimera dammar, bioreaktorer och
algkulturer, så spelar odlade mikroalger fortfarande
en överraksande liten roll och är med få undantag
nischprodukter. Det helt centrala och olösta problemet
är att uppnå så hög produktion att odlingar kan bli
lönsamma.
De basala matingredienserna proteiner, kolhydrater
och fetter produceras billigare i växter än i alger, och
algerna har störst intresse på grund av sitt varierande
innehåll av funktionella och hälsofrämjande ämnen.
För ögonblicket pågår en massiv insats världen över
för att utveckla algkulturer för produktion av biobränslen. Om den utvecklingen blir framgångsrik
kommer det att utvecklas algodling i en skala som
aldrig tidigare har förekommit.
Först och främst är algernas fetter intressanta
eftersom de kan omvandlas till biodiesel. Kvar blir
proteiner, kolhydrater och andra beståndsdelar som
det ska skapas ny användning för. I bioraffinaderier
kan olika komponenter i biomassan separeras och
renas. Tillsammans har de ett högre värde än den
ursprungliga biomassan. Några komponenter kommer
kanske att kunna användas i matvaror eller som
matingredienser, andra kommer att användas som
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foder. Potentialen för framtida storskalig användning av alger som mat kommer därför att bero på
att det utvecklas dels mer effektiva odlingsformer,
dels kulturer och reningsprocesser som kan leverera
en rad olika produkter. Till dess får vi nöja oss med
att odla några få algarter till ett begränsat urval av
specialiserade nischprodukter.

Niels Thomas Eriksen är lektor på Institutet för kemi och
bioteknologi på Aalborgs universitet i Danmark. Han
arbetar med att analysera och utveckla mikrobiella
processer, bland annat baserade på mikroalger, som an
vänds i framställningen av färgämnen, fleromättade
fettsyror, enzymer och andra produkter.

211

Havet kan ge oss nya mediciner
Det marina ekosystemet är fortfarande en relativt
outforskad källa till nya molekyler som kan användas
till läkemedel. Men det finns potential i havet, särskilt
nu sedan forskarna har lärt sig att få fram tillräckliga
mängder av de intressanta substanserna utan att
skörda tonvis med marina organismer. Utveckling
av ett nytt läkemedel baserat på en särskild molekyl
är en mycket tidskrävande och kostsam procedur,
skriver Lars Bohlin.

Lars Bohlin,
Uppsala universitet.
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änniskan har sedan urminnes tider använt
naturen för att söka efter mat och för att hitta
organismer som tillverkar ämnen som går att använda
till vapen eller för att behandla sjukdomar. Växter
och djur har under lång tid utvecklat speciella molekyler för att konkurrera om föda och livsutrymme,
och för kommunikation och försvar.
Under det senaste århundradet har det utvecklats
många mediciner från enskilda molekyler som har
isolerats från framför allt landlevande växter. Några
exempel är digitoxin från Digitalis-blad (fingerborgsblomma) som förstärker hjärtmuskelns samman
dragningsförmåga, tubocurarin från pilgiftet curare
med muskelavslappnande effekt och taxol från idegranens bark som kan användas mot cancer. Det
marina ekosystemet är däremot fortfarande en rela
tivt outforskad källa när det gäller nya molekyler
med medicinsk potential.

Ungefär 70 procent av jordens yta är täckt av hav.
Havets organismer möter livsvillkor som extrema
tryckskillnader, hög salthalt och mörker. I dessa
miljöer konkurrerar organismerna om livsutrymme,
och de har under evolutionen skapat molekyler för
att försvara sig mot sjukdomsframkallande mikro
organismer, mot rovdjur, parasiter och påväxt av olika
organismer.

Under de senaste 40 åren har forskare systematiskt
börjat studera organismer i den marina miljön för
att upptäcka nya molekyler som kan användas för
utveckling av mediciner. Den tidiga forskningen var
fokuserad mot att förklara förgiftningar orsakade av
havsorganismer, till exempel matförgiftning vid intag
av blåsfisken (Fugu). Det var svårt att nå marint liv
på djupare vatten, och därför begränsades forskningen
till lättfångade organismer i grundare vatten, som
till exempel alger, svampdjur och mjukkoraller − orga
nismer som visade sig innehålla många intressanta
molekyler. Dykutrustning och undervattensfarkoster har gjort det möjligt att nå ner till ekosystem som
tidigare inte har varit tillgängliga för människan.
En mycket viktig utgångspunkt för många forskningsprojekt är att observera samspelet mellan orga
nismer och de kemiska signaler som används, det
som kallas kemisk ekologi. Det är framför allt orga
nismer i varma hav som har studerats. I början användes en slumpmässig testning (screening) av ett
stort antal extrakt av marina organismer. Men den
fortsatta isoleringsproceduren resulterade ofta i alldeles för små mängder av den bioaktiva substansen.
På senare tid har man upptäckt att dessa substanser i
många fall produceras av mikroorganismer som lever
inuti större organismer. Med molekylärbiogiska metoder kan man identifiera mikroorganismerna, odla
dem på laboratoriet och därefter isolera bioaktiva
substanser för vidare studier.
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Forskningen om marina naturprodukter
har gått på djupet

Krigföring mellan mikroorganismer i naturen skapar
ibland möjlighet till nya upptäckter. Den italienske
forskaren Giuseppe Brotzu i Cagliari på Sardinien
observerade att havsvattnet utanför ett lokalt avlopp
var förvånansvärt rent från bakterier. Giuseppe
isolerade en mikrosvamp som visade sig kunna producera ett ämne som kunde förhindra bakteriers
tillväxt. Substansen var cefalosporin som sedan låg
till grund för ett nytt antibiotikum med effekt mot
ett brett spektrum av bakterier. Nya generationer av
cefalosporiner har utvecklats sedan dess och finns
i dag tillgängliga som viktiga läkemedel mot bakterie
infektioner.
Amerikanska forskare från Yale-universitetet publicerade år 1951 en studie där de visade att ett svampdjur insamlat i Karibiska havet innehöll substanser
som liknade byggstenarna i DNA. Det visade sig att
snabbt växande cancerceller kunde påverkas av ämnen från svampdjuret, och det ledde flera år senare
till utvecklingen av cytarabin för behandling av leukemi hos barn.

Sjöpungar är en annan grupp av marina organismer
som är en rik källa till nya molekyler. De sitter fast
på klippor och båtskrov. Extrakt från sjöpungen
Ecteinascidia turbinata, insamlad utanför Västindien,
visade stark effekt mot cancerceller. Eftersom utbytet från sjöpungen var mycket lågt har forskarna utvecklat syntesmetoder så att man kan framställa den
aktiva substansen, och i dag finns det ett färdigt preparat som används mot mjukdelssarkom (en cancer
form) och äggstockscancer.
Speciellt inom cancerområdet finns det ett flertal
substanser som ligger i olika utvecklingsfaser för att
utvecklas till färdiga läkemedel. Ett mycket ovanligt
exempel är ett standardiserat extrakt från hajbrosk.
Det innehåller en blandning av substanser som påverkar cancercellens överlevnad på flera sätt. Preparatet prövas nu kliniskt på patienter med njur- och
lungcancer.
Snäckor inom släktet Conus lever i tropiska och
subtropiska hav. De använder en harpun för att inji
cera ett gift och förlama sitt byte som ofta är små
fiskar. Det här är en strategi för överlevnad för orga
nismer som inte kan förflytta sig snabbt. Giftet
visade sig innehålla en cocktail av peptider som är
uppbyggda av 20−30 aminosyror. En av dessa cono
toxiner har nu utvecklats till ett nytt läkemedel. Det
är det första inom en helt ny klass av smärtstillande
medel som godkändes i USA år 2004 och ett år senare
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Under senare år har vi sett ökad grundforskning
baserad på en rik kemisk mångfald i den marina
miljön, men även utveckling av nya läkemedel,
kosttillskott och substanser som kan användas som
verktyg inom forskning.
Nya mediciner mot cancer och smärta

i Europa. Substansen injiceras direkt in i ryggmärgsvätskan, påverkar nervsignaler och ger smärtlindring
för patienter med svår kronisk smärta.
Verktyg för läkemedelsforskning

Marina naturprodukter har visat sig kunna användas
som verktyg inom cell- och läkemedelsforskning.
Det innebär att de utnyttjas för att studera specifika
receptorer (jonkanaler) som finns i cellmembranen
och som kan släppa igenom olika joner under påverkan av signalsubstanser. Jonkanalerna behövs för
till exempel nervernas signalöverföring, musklernas
funktion och hjärtats slag. Jonkanaler är ett vanligt
mål för olika läkemedel.
Två substanser har haft stor betydelse vid studier av
natriumjonkanalernas funktion eftersom de blockerar kanalerna och leder till muskelförlamning. De
två substanserna är saxitoxin isolerad från en mussla
från Alaska och tetrodotoxin från blåsfisken. Senare
studier har visat att toxinerna produceras av mikroalger i musslans föda och av symbiotiska bakterier i
blåsfisken.
På en av Hawaiiöarna har det historiskt berättats om ”Limu-Make-O-Hana” som betyder ”dödligt sjögräs från Hana”. Det visade sig vara en typ av
korall och inte ett sjögräs, och i början av 1980-talet
identifierade forskare den toxiska substansen som
de kallade palytoxin. Den här molekylen påverkar
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Tetrodotoxin är ett gift som produceras av bakterier som lever i blås
fisken. Figuren visar hur molekylen ser ut. Ämnet används som verktyg
för läkemedelsforskning när forskarna ska studera hur natriumjon
kanalerna i cellmembranen fungerar. (Bokstäverna betecknar följande
grundämnen: H = väte, O = syre, N = kväve)

också signalsystemet i specifika jonkanaler och är en
av de giftigaste substanser man har hittat. Orsaken
till förgiftningarna som beskrivits i gamla sägner har
klarlagts genom modern grundforskning.
Naturläkemedel, kosttillskott och
farmaceutiska hjälpämnen

Isolerade och väldefinierade substanser från naturen
används som läkemedel. Dessutom går det att använda komplexa extrakt som innehåller ett stort antal
ämnen. I den här gruppen ingår preparat som vi
kallar naturläkemedel (växtbaserade läkemedel), kosttillskott och farmaceutiska hjälpämnen för teknisk
användning.
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Ett exempel på naturläkemedel från havet är fiskolja
som framställs från feta fiskar som makrill och sardiner. Kliniska studier har visat att fiskoljans innehåll av omega 3-fettsyror minskar nivån av skadligt
kolesterol. Den har därmed en positiv effekt mot
hjärt-kärlsjukdomar. Fiskolja säljs också som kosttillskott utan medicinska påståenden. Denna fiskolja ska inte förväxlas med fiskleverolja som utvinns
från lever hos torskfiskar och är en viktig källa för
vitamin A och D. Oljan separeras ur levern från nyfångade fiskar. Slutprodukten standardiseras för att
innehålla en exakt mängd A- och D-vitamin, och
används som kosttillskott.
Ett exempel på farmaceutiskt hjälpämne är alginsyra som är en polysackarid och finns i brunalger,
till exempel i Laminaria-arter. Efter insamling av
brunalgerna isoleras alginsyran med hjälp av kemiska
metoder. Substansen har ingen färg och smak och
bildar tillsammans med vatten en tjockflytande lösning. Denna används som förtjockningsmedel inom
livsmedelsindustrin men även som farmaceutiskt
hjälpämne i plåster och tabletter. Kalciumalginat
används för att framställa blodstillande gasbinda
som används som förband och sterila kompresser
inom bland annat kirurgi.

Svampdjuret Geodia barretti är helt fritt från påväxt av havstulpaner
eftersom djuret utsöndrar ämnen som hindrar larverna att sätta sig fast.
Foto: Thomas Lundälv, Sven Lovén Center

En viktig del i processen att upptäcka en ny substans
som är lämplig att utveckla till ett läkemedel är att

kunna påvisa en speciell biologisk verkan. I utredningen används experiment med djur, men för tester
använder man också djurorgan, enzym, enskilda celler
eller receptorer. Bland marina organismer finns det
flera lämpliga in vivo-modeller, det vill säga levande
djur som kan användas i experiment.
Den lilla räkan Artemia salina har länge använts
för att testa om en kemisk substans är toxisk. Räkan
är mycket tålig i olika extrema miljöer, och dessutom
kan dess ägg överleva i torkad form under lång tid
och senare användas i nya experiment.
Havstulpaner finns ofta som påväxt på båtar och
bryggor men även på andra organismer, och man
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Marina djur som testmodeller
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En mycket spännande utveckling är användningen
av zebrafisken (Danio rerio) som testmodell. Fisken
utvecklas snabbt från ägg till larvform, och dessutom
är embryot genomskinligt. Det här gör att zebraf isken
passar utmärkt för att studera utvecklingsförändringar på grund av olika testsubstanser.
Möjligheter och begränsningar

Zebrafisken är ett djur som forskarna gärna använder som försöksmodell.
Foto: Anna Mattsson, SLU

I det marina ekosystemet finns det möjligheter att
upptäcka nya finkemikalier, kosttillskott, ämnen
som hindrar påväxt och dessutom nya läkemedel.
Men än så länge använder vi betydligt färre mediciner från havsorganismer än från landlevande växter
och djur. Utveckling av nya läkemedel baserat på en
isolerad molekyl är en mycket tidskrävande och kostsam procedur. För en läkemedelsindustri är kostnaden ungefär 10 miljarder kronor under 10 till 15 år.
Med tanke på de ekologiska konsekvenserna är det
inte hållbart i ett längre perspektiv att använda tonvis
av marina organismer för att isolera några milligram
av ett ämne med målsättningen att utveckla ett nytt
läkemedel. Så har man gjort i en del tidigare forskningsprojekt. Ett viktigt framsteg är upptäckten att
många molekyler produceras av mikroorganismer
som lever inuti större organismer och att det går att i
odling få fram ämnen från mikroorganismerna i stor
mängd. Det är dessutom nödvändigt att använda all
den nya kunskap som utvecklas inom gentekniken,

222

223

och dessutom ny teknik för att identifiera enskilda
molekyler i biomassa. Detta kan ge forskarna möjlighet att upptäcka nya samband mellan struktur och
effekt, men också bättre förståelse för orsakerna till
att de marina organismerna producerar bioaktiva
substanser.
Under senare tid har man också uppmärksammat
rätten till de organismer som används för utveckling
av olika produkter från marina organismer när det
gäller till exempel patent. Den lokala befolkning
som i långa tider har använt naturens resurser har
fått större möjligheter att hävda sin rätt genom olika
konventioner.
Genom att skydda den marina biologiska mångfalden har vi möjlighet att i framtiden upptäcka molekyler från våra hav som vi kan använda till viktiga
nya mediciner.

Lästips

•

Lars Bohlin, Jan G Bruhn och Robert Burman,
Läkemedel från naturen − En integrerad del av
medicinen, Apotekarsocietetens förlag 2013.

Lars Bohlin är professor på Institutionen för läkemedels
kemi, Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet.
Hans forskning är fokuserad mot upptäckt av nya bio
aktiva molekyler från växter i regnskog och från marina
organismer med potentiell användning inom läkemedels
utveckling eller bioteknologi. Han medverkar i ett nytt
EU-projekt, ”BluGenics − From gene to bioactive pro
duct”, som handlar om att exploatera marina organismer
med målsättningen att förnya europeisk bioteknologi.
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Vägar till hållbart
vattenbruk
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Hållbart vattenbruk
– potential och utmaningar
I dag går vi mer och mer från jakt på fisk till odling
av fisk, det som kallas vattenbruk. Det hållbara
vattenbruket måste hitta lämpliga foderråvaror och
ytor för odlingen, och begränsa utsläpp av närsalter
och spridning av sjukdomar. Ur ett resursperspektiv
skulle vi med fördel kunna ersätta en del av vår djurhållning på land med vattenbruk, skriver Max Troell,
Patrik Rönnbäck och Malin Jonell. Men vi måste
byta fokus när det gäller vilka arter som odlas, hur
och var de odlas. Fler vattenbruksarter och småskaliga odlare i utvecklingsländer behöver involveras
i miljöcertifieringen.

Max Troell,
Beijerinstitutet
och Stockholms
universitet.
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Patrik Rönnbäck,
Högskolan på
Gotland.
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Malin Jonell,
Högskolan på Gotland
och Stockholms
universitet.

är det gäller matförsörjning från vatten går
vi nu allt mer från att vara jägare till att vara
odlare, precis som för matförsörjningen på land
för tusentals år sedan. Vattenbruk är den akvatiska
motsvarigheten till jordbruk och innebär odling av
växter och djur i olika vattenmiljöer. Odling har under några årtionden ökat den globala produktionen
av fisk och skaldjur, trots att fisket har stagnerat i
många hav. I dag kommer nästan varannan fisk och
räka vi äter från odlingar, och vattenbruket växer
mest av alla matproducerande system.
Vattenbruket kommer med stor sannolikhet att
fortsätta expandera. Redan år 2030 räknar man med
att produktionen av fisk och skaldjur från vattenvatten
bruk kommer att vara fördubblad. Det innebär att

N

frågor som rör bärkraftigheten blir allt viktigare,
till exempel vattenbrukets miljöpåverkan, växande
resurs
resursbehov
behov och betydelse för matförsörjningen för
de fattiga delarna av jordens befolkning. Det är också
viktigt att jämföra hur vattenbruket står sig jämfört
med andra metoder att producera mat, till exempel
jordbruk och fiske. Man måste då ta hänsyn till de
nya utmaningar som klimatförändringen ger upphov till, och man måste tänka på att utrymmet för
odling krymper både på land och i vissa kusthav.
En annan central fråga är vilka som får tillgång
till det som produceras. Den köpstarka medelmedel
klassen i Asien kan allt mer komma att påverka
vad som produ
produceras,
ceras, och även begränsa hur mycket
som exporteras utanför Asien.

Storskalig odling av kammusslor, ostron och makroalger i Sungo Bay,
Shangong Province i Kina. Foto: Max Troell

Kasseodling av fisk i Sungo Bay, Shangong Province i Kina.
Foto Max Troell
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Figur 2. De arter och grupper av fisk och skaldjur som dominerade den
globala vattenbruksproduktionen år 2010 – siffrorna anges i miljoner
ton. Alger stod för ytterligare 20 miljoner ton. Den totala vattenbruks
produktionen var cirka 80 miljoner ton. (Källa: FAO)

Under de tre senaste årtiondena har vattenbruksproduktionen volymmässigt ökat med 7–11 procent
per år. Det är en väsentligt högre tillväxttakt än för
matproduktionssystemen på land. Under år 2010
producerades mer än 110 miljoner ton fisk, och av
dem kom knappt 40 procent från odling. Den största
delen av produktionen härstammar från Asien (90
procent), och där dominerar Kina som står för över
60 procent totalt i världen (figur 1).
Det är också i Asien som konsumtionen av fisk
och skaldjur har ökat snabbast. I dag (år 2012) sker
två tredjedelar av den totala världskonsumtionen

här. Kina förutspås inom kort bli nettoimportör av
fisk och skaldjur, och det får konsekvenser för alla
de länder som nu är beroende av export från Kina.
Trots Kinas dominans är vattenbruket även i
många andra delar av världen viktigt för att människor
ska få mat och kunna försörja sig. I utvecklings
länder bidrar de många småskaliga odlingarna till
matsäkerheten, och fisk och skaldjur genererar betydligt större handelsvärde än varor från landbaserad
djurproduktion. Under 2008 fick cirka 11 miljoner
människor sin direkta inkomst från vattenbruk, och
av dessa var 98 procent asiatiska odlare. Sedan tillkommer inkomstmöjligheter längs hela värdekedjan
från producent till konsument. Sötvattensarter (cirka
60 procent) och musslor dominerar den globala vatten
bruksproduktionen (figur 2), men andra arter inklusive marina fiskarter och räkor ökar i produktion.
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Figur 1. Global vattenbruksproduktion per kontinent för år 2010. Kina
har separats från övriga Asien. Landarealen är justerad proportionellt
mot produktionsvolymerna. (Källa: Worldfish, FAO 2012)

Vattenbruk på stark frammarsch

Vattenbrukets koppling till miljö och resurser

Precis som till exempel djurhållning inom jordbruket
kan vattenbrukets resursanvändning och utsläpp ge
upphov till negativa miljöeffekter och sociala effekter
(figur 3). Omfattningen och typen av resursanvändning och miljöpåverkan beror på vad som odlas, typen
av odlingssystem, intensiteten och skötseln. I en globaliserad värld länkar handeln vattenbruket till avlägsna ekosystem och marknader. Därför måste man
analysera hela värdekedjan – från producent till konsument. Först då kan effekterna fångas upp av både
inflöden som till exempel produktion av yngel och
foder, och utflöden som utsläpp från produktberedning och transporter.
Mer än 550 olika arter av fisk och skaldjur odlas
i världen, men av dessa är det ett 40-tal som står för
Produkter

Fisk, räkor
musslor, krabbor
alger

Resurser
Land, vatten,
larve r, foder,
energi,
konstruktionsmaterial

Restprodukter

Exkrementer,
kemikalier, a ntibiotika
parasiter, mikroorganismer,
.
introducerade arter

Vattenbruksprocess

Effekter

Effekter

Resursförbrukning,
habitatförlust, förändrade
näringsvävar, biodiversitetsförlust

Övergödning, minskad
biodiversitet, sjukdomsspridning,
introduktion av arter

90 procent av produktionen. Odlingen av fisk och
skaldjur sker vanligen i dammar eller kassar, medan
till exempel musslor och alger odlas på rep. Arter
tidigt i näringskedjan odlas vanligen extensivt, till
exempel alger och filtrerande organismer som musslor och vissa fiskar. Typiskt för sådana odlingar är
att de inte behöver särskilt mycket tillsatser eftersom
odlingsmetoderna är enkla och näring finns naturligt i vattnet eller stimuleras med gödsling.
Fiskar odlas mer intensivt, och sådana odlingar
behöver tillförsel av foder och andra resurser. Avvägningen mellan intensiva och mer extensiva odlingssystem är en utmaning både inom jordbruk och
vattenbruk. Intensiva system ger högre avkastning
per ytenhet men genererar mer outnyttjade restprodukter som kan leda till övergödning och minskad
biologisk mångfald (figur 3). Oftast är de också mer
beroende av fossil energi.
Extensiva system har större behov av odlingsytor
för att uppnå samma produktion. Det kan i sig påverka till exempel den biologiska mångfalden negativt och dessutom konkurrera med andra verksamheter. Vissa intensiva odlingar framför allt på land
(dammar och tankar) kan ge möjlighet till olika åtgärder för rening och odling i slutna system.

Figur 3. Vattenbruket är beroende av inflöden av en rad resurser. Det
skapar också utflöden i form av produkter och restprodukter. Både in- och
utflöden ger upphov till miljöeffekter av olika slag.
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Figur 4. Figuren visar produktionsflöde och länkar mellan vattenbruk
och fiske. Siffrorna i figuren är från år 2006; algernas siffror är gröna.
Totalt landades drygt 90 miljoner ton fisk och skaldjur. Ungefär 60 mil
joner ton gick till mänsklig konsumtion, medan 33 miljoner ton gick
till fiskmjöl och fiskolja som används som foder i vattenbruk och lant
bruk. 7 miljoner ton var bifångst som kastades tillbaka i havet. Blå
linjer beskriver flöden från primärproduktionen i vatten till människans
konsumtion av sjömat, direkt och via vattenbruk. Streckade linjer visar
negativ påverkan på miljön.

Avfall
Introducerade arter
Förstörda livsmiljöer

Fiskarter som behöver animaliskt protein odlas intensivt och är i stort sett beroende av tillverkat foder.
Det gäller till exempel en rovfisk som lax. Men på
senare tid har även växtätande och allätande arter,
till exempel karpar, odlats mer och mer intensivt
och måste därmed få mer kompletta foder som i dag
innehåller en viss del fiskmjöl. Även om fiskinnehållet
i karpfoder bara är några få procent så går det åt stora
volymer eftersom den globala karpproduktionen är
mycket stor.
Inom laxodling har man lyckats minska mängden fisk i fodret, framför allt när det gäller fiskmjöl.
Men fortfarande är vattenbruksindustrin i stor utsträckning beroende av fiskmjöl och fiskolja. För
fiskprotein finns det ersättning i form av till exempel
proteinrika växter som soja. Det är svårare att hitta
lämplig ersättning för fiskolja, men det pågår mycket
forskning framför allt inom laxodlingsindustrin (se
artikel av Andreas Pettersson). I dag går mer än två
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tredjedelar av den globala fiskmjölsproduktionen
och nästan all fiskolja till vattenbruk. Även om man
hittar lämpliga substitut så kommer troligen den globala vattenbruksindustrin att göra anspråk på dessa
fiskresurser även i framtiden.
Ett uppmärksammat miljömässigt och socialt
problem med vattenbruk har varit skövlingen av
mangrove för att anlägga odlingar av jätteräkor.
Mangrove är tropisk kustskog och ett av världens
mest hotade ekosystem. Etableringen av odlingar på
bekostnad av mangroveskogar har minskat markant
under det senaste decenniet. Det beror på att förståelsen för den samhällsekonomiska betydelsen av
mangrove har ökat och att myndigheter och miljöorganisationer har engagerat sig i skyddet av skogarna.
En annan förklaring är att tillgången på lämpliga
mangroveområden att exploatera har minskat. Ett
kriterium vid miljömärkning av räkodlingar är att
certifierade odlingar inte får ha skövlat mangrove
efter år 1999. Den storskaliga avskogningen under
1980- och 90-talet tar man ingen hänsyn till i certifieringssammanhang.
Utveckling av hållbara odlingssystem

De stora utmaningarna för fortsatt expansion av
vattenbruk är:
• att hitta lämpliga foderresurser
• att hitta lämpliga ytor för odling på land, längs
kuster och kanske i öppna hav
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• att ha tillgång till sötvatten i konkurrens med
jordbrukssektorn
• att kunna begränsa olika utsläpp från odling
• att öka fokus på sociala effekter – lokalt och globalt
Det finns också utmaningar som gäller till exempel
fiskförädling och begränsning av sjukdomsspridning.
Miljöproblem och negativa sociala effekter som
orsakats av vattenbruk har uppmärksammats av
forskare, miljöorganisationer och av industrin själv.
Sedan början av 1990-talet har mycket hänt och det
pågår forskning kring bärkraftiga odlingssystem.
Det har utvecklats ”Best Management Practices” och
olika ”Code of Conducts”, det vill säga rekommendationer till odlare. Men dessa är frivilliga och det kan
vara svårt att kontrollera hur de efterföljs. Framsteg
har gjorts till exempel när det gäller foderutveckling
för att minimera negativ miljöpåverkan. Men effektivare foder räcker inte hela vägen eftersom bara en
liten del av kväve och fosfor tas upp i fisken (cirka 30
procent) och resten hamnar i miljön. För att vattenbruksindustrin ska kunna växa måste det till andra
lösningar än att räkna med utspädningseffekten.
Recirkulerande system på land är en lösning som
ger kontroll över utsläpp, odlingsmiljö och vattenanvändning. Baksidan med recirkulerande system är
att de är dyra och energikrävande. En speciell typ
är aquaponics där sötvattensfisk odlas tillsammans
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med växter som grönsaker och kryddor. För sådana
system gäller det att hitta en bra balans mellan odlad
fisk, vattenkvalitet och växter, och att utvärdera de
ekonomiska förutsättningarna för större kommersiell produktion. Frågor som rör matsäkerhet med
tanke på bakterieförekomst vid samodling av djur
och grönsaker måste också belysas närmare.
Integrerad odling karaktäriseras av att flera arter
samodlas. Sådan odling har varit praxis framför allt
i Asien under lång tid. Exempel på det är dammar
med flera arter av fisk och skaldjur tillsammans,
samt räkor och fisk i risodlingar. Fördelarna för
odlaren kan vara diversifierad produktion, bättre
vattenkvalitet, effektivare resursanvändning och
mindre sjukdomar. Fördelar utanför själva odlingen
kan vara minskade utsläpp av till exempel närsalter.
Intresset för integrerade odlingsmetoder har ökat i
dagens mer moderna odlingar, till exempel i öppna
havet. Här samodlas arter från olika nivåer i näringskedjan för att restprodukter ska kunna återanvändas
effektivt, exempelvis kombineras fisk i kasse med
arter som musslor och alger. Dessa odlingar är fortfarande under utveckling. Om kraven ökar på minskade utsläpp kan det utgöra en drivkraft för ökad
lönsamhet i integrerade odlingar.
En annan lösning som förespråkas är ”off-shore
sea farming”, det vill säga odling långt ute till havs.
Här undviker man problem med brist på lämpliga
odlingsområden och användning av sötvatten. Det

är inte lätt att odla i dessa exponerade miljöer, och de
ökade odlingskostnaderna är än så länge ett hinder
för expansion. Odlingarna måste vara stora enheter
och kommer att generera mycket restprodukter. Utspädningseffekten i öppet vatten är stor, men det är
fortfarande osäkert hur dessa naturligt näringsfattiga
vatten kommer att påverkas och hur sammankopplade
de här områdena är med mer kustnära vatten. Det är
troligen bara arter med ett högt marknadspris som
kommer att odlas ute till havs om odlingarna ska
kunna gå ihop ekonomiskt. I nuläget verkar det tveksamt om vattenbruk långt ute till havs kommer att
bidra nämnvärt till den globala produktionen av fisk
och skaldjur och bli ett miljömässigt hållbart alternativ. Men det kommer pågående forskning att visa.
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Hållbarhetsanalys och miljömärkning

Till de mer välkända verktygen som används för att
utvärdera miljöpåverkan från vattenbruk hör livs
cykelanalys (LCA), ekologiska fotavtryck, energi
analys och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
LCA kan användas för att hitta ”hot spots”, det vill
säga vilka typer av påverkan som bör prioriteras
för att minska den totala miljöpåverkan påtagligt.
Miljökonsekvensbeskrivning är ett verktyg som framför allt används i planeringsfasen för nya verksamheter. Ekologiska fotavtryck visar hur stor areal en
produktionsprocess tar i anspråk om alla in- och
utflöden räknas. Ett exempel från vattenbruk är

intensiv räkodling som beräknas uppta en yta som
är 35–190 gånger större än den faktiska odlingen när
man räknar in arealer som behövs till foderproduktion
och upptag av näringsutsläpp.
Global Aquaculture Performance Index (GAPI)
är ett nytt verktyg som har utvecklats specifikt för
marin fiskodling. Metoden jämför produktions
system och länder med avseende på miljöpåverkan
och rankar produktionssystemen på en skala från 1
till 100. Verktyget har tagits emot med entusiasm
bland många, men har också mötts av kritik. GAPI
har gett högst betyg åt tekniskt avancerade odlingar
i industrialiserade länder. Kritiker menar att en orsak
till att asiatiska odlingar har rankats lågt är brist på
kunskap om vilken miljöpåverkan de faktiskt har.
Miljömärkt fisk och miljömärkta skaldjur blir allt
vanligare i svenska butiker. Märkningen föregås av
miljöcertifiering. En viktig fråga är om miljömärkning är en väg mot ökad bärkraftighet inom vattenbruket, och om den garanterar att fisk och skaldjur
har producerats på ett sätt som garanterar långsiktig
ekologisk hållbarhet. Certifiering och miljömärkning har utvecklats delvis som en reaktion på att vissa
delar av vattenbruksindustrin fortsätter att vara miljöskadlig trots att det finns nationell lagstiftning och
”codes of conduct”. Omkring 4 procent av den totala
vattenbruksproduktionen (exklusive alger) är i dag
miljöcertifierad. Av den volymen är cirka tre fjärde-

delar certifierad av GlobalGAP – en märkning som
inte syns för konsumenter utan bara mellan företag.
Bara 0,1 procent av den globala vattenbruksproduktionen är ekologiskt certifierad. Under hösten 2012
lanserades de första vattenbruksprodukterna märkta
med Aquaculture Stewardship Council (ASC), en ny
miljömärkning för vattenbruk. ASC är utvecklad av
bland andra Världsnaturfonden (WWF), liksom
Marin Stewardship Council (MSC) för vildfångad fisk.
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Hur ska miljöcertifiering bli effektivt?

Om miljöcertifiering av vattenbruk ska ha effekt
på sektorns totala miljöpåverkan måste en betydligt
större andel än i dag certifieras. Många forskare menar
också att småskaliga odlare i utvecklingsländer behöver involveras i större utsträckning. Majoriteten av
producenterna i många asiatiska länder är småskaliga
odlare som riskerar att missa certifieringståget på
grund av alltför höga certifieringskostnader. Inte
heller de allra sämsta producenterna, det vill säga de
som orsakar mest miljöskada, är aktuella för miljöcertifiering. Här är det i stället nödvändigt med lagstiftning och andra typer av reglering.
Samtidigt som andelen miljöcertifierad volym bör
öka för att verktyget ska ha någon verklig effekt på
global nivå är det mycket viktigt att de krav som ställs
på odlingarna är tillräckligt stringenta så att inte
konsumenternas förtroende för miljöcertifieringen

sviktar. Brist på differentiering mellan arter är ytterligare en utmaning för framtidens miljöcertifiering.
En icke-miljömärkt mussla belastar ekosystemen
mindre än en miljömärkt odlad räka, en realitet som
skulle kunna kommuniceras till konsumenten vid
sidan av eller inom miljömärkningsprogrammen.
Fokus för miljömärkning har hittills framför allt
varit miljömässigt krävande arter som lax och jätte
räka, samtidigt som den största organismgruppen
inom vattenbruk, nämligen karpfiskar, inte inkluderas i något program. Det här är problematiskt av
två skäl. För det första är karp en populär matfisk i
Asien där efterfrågan på odlad fisk växer snabbt. För
det andra går karp bra att producera utan tillsatser av
fiskmjöl och skulle således vara en bra art att främja
genom miljöcertifiering.
Miljöcertifiering av odlad fisk och skaldjur kan
vara ett effektivt verktyg för att dels vägleda konsumenter till hållbara val i butiken, dels styra vattenbrukssektorn i rätt riktning. Men fokus bör i större
utsträckning än i dag vara asiatiska marknader och
konsumenter, och inkludera fler vattenbruksarter
och småskaliga producenter. Dessutom bör det införas metoder för att mäta vilka effekter miljömärkning har när det gäller förbättring av enskilda odlingar och av vattenbrukssektorn som helhet.
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Hur får vi balans i vattenbruket?

Vattenbruk är en av många mänskliga aktiviteter
som har potential att påverka ekosystemen, och en
del av vattenbruket har bidragit till förändring av
ekosystem och utsläpp av miljöstörande ämnen.
Men vattenbrukets produktion, både på land och i
hav, har också bidragit till ökad välfärd för många
människor. Frågan är bara hur vi kan balansera de
negativa och positiva egenskaperna hos näringen.
Jämfört med många djurproduktionssystem på
land har vattenorganismer fördelar när det gäller
att utnyttja resurser effektivt. Ur ett resursperspektiv
skulle man därför med fördel ersätta en del av vår
djurhållning på land med vattenbruk. Men det
ökande behovet av fisk och skaldjur framför allt i
Asien gäller till viss del arter som har stora behov av
resurser jämfört med andra vattenbruksarter. För att
vattenbruk ska kunna uppnå sin fulla potential att
bidra till den globala matförsörjningen är det nödvändigt att byta fokus när det gäller vilka arter som
odlas och var de odlas.

Max Troell är docent i systemekologi och forskare vid
Beijerinstitutet och Stockholms universitet. Han är
temaledare för ”Förvaltning av marina ekosystem” vid
Stockholm Resilience Centre. Forskningen fokuserar på
hållbarhetsaspekter av globalt vattenbruk och innefattar
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kopplingar till fiske och övergripande matproduktion,
resiliens och fattigdomsperspektiv samt miljöcertifiering.
Patrik Rönnbäck är professor i hållbar utveckling med
inriktning mot naturresurser vid Högskolan på Gotland.
Han forskar på ekosystemtjänster samt hållbarhets
analyser och miljöcertifiering av fiske och vattenbruk.
Malin Jonell är doktorand i systemekologi vid Hög
skolan på Gotland och Stockholms universitet. Hennes
forskning fokuserar på miljömärkning av fisk och skal
djur samt metoder och indikatorer för att mäta ekolo
gisk och social hållbarhet inom vattenbruk.

Vattenbruk i Sverige – då och nu
Fastän fiskodlingen bidrog bara mycket lite till övergödningen i vatten blev den starkt omdebatterad i
Sverige på 1970-talet. Det ledde till att vattenbruksnäringen i princip stod helt stilla under 25 år i vårt
land, medan den växte i Norge. Nu har den svenska
regeringen gett klartecken till utveckling av fiskodling
igen, men bara på villkor att lokala miljöproblem
undviks, att näringsämnen från odlingen går i kretslopp och att fisken inte föds upp på foder som
människan lika gärna skulle kunna äta direkt.

Anders Kiessling,
Sveriges lantbruksuniversitet.
246

247

R

edan Linné beskrev odling av arter som sutare
och karpar i Sverige. Odlingen av de här arterna
hade sin kulmen mellan första och andra världskriget,
då det till och med gick speciella tåg från Sverige
till kontinenten med odlad fisk. Laxfiskar som lax,
öring, regnbåge och röding började odlas i Sverige
för utsättning som sportfisk i slutet av 1800-talet,
men det var först efter andra världskriget som odling
av laxfiskar kom att dominera svensk fiskodling.
Det var ”kompensationsodling” som ledde utvecklingen i och med vattenkraftens utbyggnad.
Dammbyggen blev vandringshinder för fisk, och
kraftbolagen ålades därför att kompensera för bortfallet genom att odla fisk för utsättning. För att
effektivisera arbetet bildade kraftbolagen ett eget
forskningsinstitut, Laxforskningsinstitutet, som lokaliserades till Älvkarleby. Här utvecklades i princip all
teknik för reproduktion, yngelutveckling, fiskhälsa
och fabricerade torrfoder, som sedan blev grunden
för ”lax-undret” i Norge. Arbetet låg också till grund
för ett av dagens största fiskfoderföretag, Ewos, som
startade i Södertälje men i dag är ett norskt företag
med fabriker i hela världen, dock inte i Sverige.
Svenskt vattenbruk i 25 års dvala

Så sent som på 1970-talet odlade Sverige lika mycket
laxfisk som Norge. Sedan hände något i Norge, men
inte i Sverige. Många har spekulerat i varför det blev
så. En förklaring är att det för norska myndigheter
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och entreprenörer var lika naturligt att bruka havet
som en resurs som det var för oss i Sverige att bruka
skogen och åkern.
I Sverige var det nog många som ville följa det
norska exemplet, men det kan ha varit ovanan att se
vattenmiljön som en ”blå åker” – som Jordbruksverket kallar vattenbruket i dag – som gjorde att det inte
blev så. Andra menar att det var skillnaden i natur
liga förutsättningar som blev avgörande. I Sverige med
många inlandsvatten och ett relativt grunt innanhav
blev sommartemperaturerna för höga för lax, och på
västkusten satte risken för underkylt vatten stopp för
en expansion. Man kan säga att Sverige lade sig i vilo
läge under de kommande 25 åren. Vattenbruk blev i
stället en fråga för en lång rad utredningar.
Ett annat område där svenskt vattenbruk var
världsledande på 1970-talet var odling av blåmussla
på fritt hängande rep, men även denna gren av vatten
bruket drabbades av ”dvala” under dessa år av utredningar.
Dagens fiskodling i Sverige

Sveriges årliga fiskodling är i dag cirka 11 000 ton
regnbåge, 2 000−3 000 ton röding, lite ål och på
västkusten också ett par tusen ton blåmussla och lite
sötvattenskräfta. Norge odlar cirka 1 000 000 ton
lax och regnbåge och i mindre utsträckning arter
som torsk, piggvar, hälleflundra och blåmussla.
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Regnbåge är en mycket anpassningsbar fisk och kan
odlas lika bra i söt- som saltvatten. Dessutom kan
den inte föröka sig naturligt i vårt klimat, vilket är
mycket bra om den rymmer från en odling. Regnbåge är i dag vår vanligaste odlingsart. En annan art
som har stor potential i Sverige är röding. Den trivs
i kalla vatten och betraktas därför av många som en
portalart för ett spirande norrländskt vattenbruk.
Många har frågat sig varför inte Sverige odlar mer,
då både odlad fisk och blåmussla är nyttiga och goda
livsmedel och ger möjlighet till arbete på landsbygden och i skärgården. Svaret är nog att vi på 1970och 80-talen var lite för ivriga att godkänna odlingar
på ställen som kanske var praktiska för odlaren men
direkt olämpliga för miljön. Detta blev uppenbart
ganska snabbt för miljömyndigheterna. Att man
samtidigt blev klar över att även jordbruket läckte
stora mängder växtnäringsämnen gjorde inte saken
bättre. Faktum är att gödning från svensk fiskodling
aldrig översteg en promille av det totala läckaget från
svensk livsmedelsproduktion.

Öppet system. Odling i kassar i en kraftverksdamm i Ströms Vattudal.
Foto: Anders Kiessling

I Sverige har vi lärt oss något av historien. Dels förstår vi att om vi ska odla fisk i kassar (öppna system där
själva odlingen är i direkt kontakt med omgivande
vatten) så måste odlingen läggas där det är lämpligt eller till och med bra för omgivningen att det

kommer ut näringsämnen. Samma sak gäller för
flow through-system där man leder vattnet genom
tankar (inomhus eller utomhus) eller genom grävda
dammar, för att sedan leda tillbaka det till sjön eller
vattendraget. I Sverige vet vi att just de sjöar som
bildades när vi byggde kraftverksdammar är lämpliga områden att odla i eftersom de behöver extra
näring.
Det andra alternativet för odling som nu blir allt
mer intressant i Sverige är att odla i slutna system.
Sådana system står inte i direktkontakt med omom
givande vatten utan ger möjlighet att kontrollera och
rena vatten som kommer ut från odlingen. Dessa
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Odlingsteknik – öppna och slutna system

akvaponi och har en mångtusenårig historia. De har
en akilleshäl som måste lösas innan de kan bli ett
konkurrenskraftigt alternativ till andra slutna system,
och det gäller effektiviteten i växternas användning
av fiskens gödsel.
Slutna akvakultursystem med recirkulation av näringsämnen kan placeras
i städer eller till och med inomhus. Foto: Anders Kiessling

odlingar kan placeras mycket friare, till och med inne
i städer och med fördel på land. När det gäller slutna
system skiljer vi mellan två huvudtyper. Den typ som
har funnits längst är slutna system där rening sker
genom att fisken odlas tillsammans med naturliga
mikroorganismer som tar hand om fiskens gödsel och
sedan fungerar som föda för fisken. Dessa system kan
sägas ha en inbyggd recirkulering. Den andra huvudtypen kallas just för recirkulerande akva
akvakultursystem.
kultursystem.
Här leds vattnet ut från odlingstanken och renas
genom högteknologiska biologiska och mekaniska
filter. Dessa system karakteriseras av att fisken odlas i
klart vatten och med hög täthet (mellan 75 och 150 kg
fisk per kubikmeter odlingsvolym) och av att de är
mycket kostnadskrävande att anlägga.
Ett mellanting är när man ersätter de högteknologiska reningssystemen med växter som använder
fiskens gödsel för att växa. I västvärlden är kombinationen fisk–tomater vanligast. Dessa system kallas för
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Politikerna ställde krav på vattenbruk

Gemensamt för både slutna och öppna system är att
de i likhet med den övriga husdjurproduktionen är
beroende av fabrikstillverkat foder som till stora delar
innehåller födoämnen som lika gärna kunde ätas
direkt av människan. Den svenska regeringen satte
därför år 2008 upp villkor för en utredning (Det
växande vattenbrukslandet Sverige, SOU 2009:26)
att utvecklingen av svenskt vattenbruk måste ske på
naturens villkor och att odlingen måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt uthållig. Bland villkoren
fanns att lokala ekologiska problem ska undvikas, att
man i en framtid ska kunna visa att näringsämnen
som kommer ut från en odling återtas till ett kretslopp, att framtidens fiskodling inte får konkurrera
med människan om maten utan ska bidra till att det
finns tillräckligt med mat på jorden, och att mer förnybara energikällor ska användas.
Forskare i Sverige arbetar därför med tre huvudfrågor:
1. Hur kan vi utveckla odling av skaldjur som till
exempel blåmussla som renar vattnet genom att ta
upp näringsämnen från omgivande vatten?
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Fiskodling i
vattenkraftsdammar

Foder
gjort av
”skräpfisk”

Foder gjort
av odlade
blåmusslor

Mjöl från mikrober
odlade på organiskt
avfall
+ proteinkoncentrat
från biodieseltillverkning

Baltic Blend
eller
Robin Hood-effekten

Figur 1. Baltic Blend används som fiskfoder i näringsfattiga vatten
kraftsdammar i norra Sverige där man odlar fisk. En del av kvävet i
blandningen kommer från foder som är gjort på fisk som inte passar
till livsmedel, en annan del av kvävet från odlade blåmusslor och en
tredje del från mjöl gjort på mikrober som har fått växa på socker från
restprodukter. I fiskfodret ingår också proteinkoncentrat av raps från
biodieseltillverkning. Forskarna ser det som en Robin Hood-effekt, där
man tar från de näringsrika vattnen i söder och ger till de näringsfattiga
i norr. Samtidigt minskar man övergödningen i Östersjön.
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2. Hur kan vi på ett effektivt sätt skapa ett kretslopp
för näringsämnen genom att på olika sätt ”fånga”
eller ”återta” näringsämnen så att de i stället för
att skapa övergödning kan återföras till matproduktionen, antingen som foder till husdjur eller
som naturgödsel på åkern?
3. Hur kan vi skapa nya fiskfoder som inte passar att
använda till människoföda?
Baltic Blend – att ta från de rika och ge till de fattiga

Aquabest (www.aquabest.eu) är ett Östersjöprojekt.
Forskare vill i praktiken testa dels miljövänlig loka
lisering av fiskodling, dels utfodring av fisken med
ett foder som är gjort på råvaror från lokalt odlade
blåmusslor, lokalt fångad fisk som inte passar till
mat samt mikrober odlade på socker i till exempel
sköljvattnet från pappersfabriker och avfall från
livsmedelsproduktionen. Det här fodret finns i dag
i verkligheten och inte bara i forskarnas laboratorier. Forskarna kallar det lite skämtsamt för ”Baltic
Blend”, det vill säga Östersjöblandningen (se figur).
Mikrober kan lösa en stor del av foderdilemmat

Fisken är det av våra husdjur som kan äta stora mängder proteinmjöl gjort på mikroorganismer, till exempel bageri- eller öljäst som tillväxer mycket snabbt.
I jästfabriken i Sollentuna kan man dag ett starta
med ett hundradels gram levande jäst som en vecka
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senare har växt till 150 ton. Jästsvampen omvandlar
enkla sockerarter till näringsrika proteiner. För att
få förståelse för jästens potential som djurfoder kan
man jämföra med världens veteproduktion. Man
sår varje år i världen 1 740 ton protein som när
vetet skördas har omvandlats till 10 miljoner ton
protein. Om vi gör samma sak med jäst och sedan
gör fiskfoder av jästen så kan vi odla 10 miljoner
gånger mer matfisk än från dagens fiske och odling,
åtminstone i teorin. Verkligheten blir aldrig riktigt
lika bra, men trots det har mikrober som foderråvara
stora möjligheter att lösa en stor del av dagens foderdilemma.

Anders Kiessling är professor vid Institutionen för vilt, fisk
och miljö på SLU. Där utvecklar han dels ett miljövänligt
vattenbruk i Sverige, dels framtidens foder till odlad fisk.
Han har bidrag från Formas för två projekt, det ena om
mikroorganismer som en uthållig foderresurs för odlad
fisk, det andra om fiskens välfärd i produktion, försök
och som sportfisk.

Fiskars odlingsbiologi
– svenska framtidsperspektiv
Svenskt vattenbruk kan utvecklas till en viktig och
hållbar del av livsmedelssektorn, skriver Björn
Thrandur Björnsson och Kristina Sundell. För det
behövs forskning både kring tekniskt smarta odlingssystem och kring fiskens tillväxt, foder, hälsa och
välfärd. Stress kan göra fisken mer infektionskänslig.
Genom avelsarbete ska den vilda fisken domesticeras så att den växer snabbare och får bättre köttkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar. Men allra
först måste fisken kunna föröka sig i fångenskap. När
det gäller foderutnyttjande är fiskar något av världsmästare, och odlad fisk kräver mindre foder än vild.

Björn Thrandur Björnsson,
Göteborgs universitet.

Kristina Sundell,
Göteborgs universitet.
256

257

F

isk och skaldjur är näringsrik och nyttig mat.
Den vilda fisken i haven är en förnybar och
viktig resurs som redan utnyttjas maximalt eller till
och med överutnyttjas. Att odla fisk är enda möjligheten att bibehålla och öka tillgången. Varannan fisk
som äts i dag är odlad.
Sverige har stor potential för fiskodling genom sin
långa kust. Trots detta är svensk fiskodling en mycket
liten näring med låg tillväxt, och en stor del av den
odlade fisk som äts i Sverige i dag är importerad. Det
finns en klart uttalad politisk vilja att stödja etablering och uppbyggnad av ett svenskt vattenbruk som
är ekologiskt, etiskt och ekonomiskt hållbart. I den
här artikeln diskuterar vi några förutsättningar för
etablering av hållbar fiskodling, med tyngdpunkt på
fiskarnas biologi.

en lönsam och effektiv produktion. Hos djur finns
det en mycket stark genetisk grund för tillväxt, och
genom avel kan djurens tillväxt öka avsevärt för varje ny generation. Avel kan också användas för att ta
fram individer som har större motståndskraft mot
sjukdomar och bättre köttkvalitet. I Sverige finns
för fisk bara ett enda etablerat avelsprogram, nämligen för röding. Det har under 20 år lett till tydliga
förbättringar hos den svenskodlade rödingen, bland
annat finare färg, snabbare tillväxt och senare könsmognad. Detta och andra avelsprogram visar att det
finns en enorm framtidspotential i fiskarnas genetiska
mångfald som kan utnyttjas för att ta fram friska
robusta individer till fiskodling, på samma sätt som
man har gjort i övriga delar av djurproduktionen.
Nackdelen är att avelsprogram är mycket kostsamma
och måste drivas i årtionden för att ge effekter.

Fiskodling bygger på vilda stammar eller avelsarbete

Modern fiskodling är en mycket ung, men snabbt
växande del av livsmedelsproduktionen. Jämfört med
kor, grisar och kycklingar som har odlats och avlats
i århundraden och för länge sedan är fullt domesticerade så arbetar många fiskodlare med i det närmaste vilda djur. Vilda fiskar fångas in och utgör
den stamfisk som producerar yngel för vidare uppfödning i odlingen.
Att djur som odlas för matproduktion tillväxer
snabbt är en av de viktigaste förutsättningarna för
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Fisken måste föröka sig i fångenskap

Ett av de första stegen när det gäller att etablera odling
av en ny fiskart är att man kan stänga odlingscykeln.
Det betyder att man måste få den viltfångade stamfisken att föröka sig i fångenskap.
Precis som för andra djurslag är det olika hur
vilda fiskarter anpassar sig till odling, speciellt när
det gäller att producera avkomma. Ålen är ett tydligt
exempel. Den har en mytomspunnen livscykel där
den vuxna ålen vandrar från svenska vattendrag till
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Saragassohavet där den leker och dör. Ynglen (glas
ålarna) färdas sedan med strömmarna tillbaka till
den svenska kusten. Men den naturliga återvandringen av glasål har minskat mycket de senaste 20
åren. Eftersom man endast i några få experiment har
lycktas få ålen att leka i fångenskap så bygger all ålodling i dag på att man fångar vilda glasålar och odlar
upp dem till att antingen bli mat eller för att sättas ut
och stärka de naturliga bestånden. Den här typen av
odling är inte hållbar eftersom den kräver att vilda
yngel fångas in för matproduktionen. För ålen och
några andra arter som har liknande problem pågår
det mycket lovande forskning för att stänga odlingscykeln.
Det mest effektiva husdjuret

All matproduktion innebär miljöpåverkan. Djuren
äter foder och utnyttjar mycket av näringen till tillväxt, men det bildas alltid restprodukter med en viss
mängd näringsämnen som släpps ut i miljön. Fiskar
är något av världsmästare när det gäller att utnyttja
fodret, så deras miljöpåverkan per kilo använt foder
är mycket mindre än för något av de landlevande
matproduktionsdjuren.
Det kan verka märkligt men faktum är att våra
vanligaste matproduktionsdjur, gris och kyckling,
under årtionden delvis har matats med samma foder
som nu används i fiskodling, det vill säga proteinmjöl gjort på foderfisk, till exempel skarpsill. Därför
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går det också lätt att jämföra hur de olika djurslagen
utnyttjar fodret. Från 100 kg proteinfoder kan man
få cirka 13 kg fläsk, 20 kg kyckling och 65 kg lax.
Den stora skillnaden beror främst på att fisken inte
lägger någon energi på att hålla uppe kroppstemperaturen och att den svävar ”viktlös” i vattnet och inte
behöver arbeta mot jordens gravitation som vi som
rör oss på land måste göra. Man kan därför konstatera att om det fiskbaserade foder som ändå produceras i världen ska användas i matproduktion så är
fisken utan tvivel det mest effektiva husdjuret.
Odlad fisk kräver mindre foder än vild fisk

Ibland förvånas vi över att den odlade fisken matas
med fisk, det vill säga fiskmjöl och fiskolja från
foderf isk, men det är egentligen inte så konstigt. Fisk
är den naturliga födan för de flesta av våra odlingsfiskar eftersom de är rovfiskar, som lax, regnbåge,
röding, piggvar och hälleflundra. Oavsett om en lax
är vild eller odlad så äter den annan fisk.
Skillnaden mellan den odlade och den vilda fisken
är att den odlade behöver mycket mindre mängd fisk
för att växa. Det beror på att den inte behöver lägga
ner så mycket energi på att jaga som den vilda fisken
behöver göra, utan får maten serverad. När vi äter en
odlad fisk så har vi alltså förbrukat mindre av havets
resurser än när vi äter en vild fisk, även om den
odlade fisken har matats med foderfisk.
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Utveckling av hållbara foder

Trots att det för fisken alltså är naturligt att äta foder
baserat på fiskmjöl och fiskolja så kan fiskodlings
industrin inte grunda sin expansion endast på fiskbaserade foder eftersom resurserna är begränsade.
Världens foderfiskbestånd är redan fullt utnyttjade.
En allt större andel används till humankonsumtion,
och den ökade efterfrågan gör att råvarupriserna
stiger. Därför arbetar foderindustrin och forskningen
aktivt med att utveckla alternativa foderingredienser.
Hittills har man mycket framgångsrikt fokuserat på
vegetabiliska ingredienser, och i dag utgör dessa mer
än 50 procent av ett vanligt laxfoder.
Men det finns nackdelar med växtprotein och
växtolja just därför att ett helt och hållet ”grönsaksbaserat” foder är så skilt från fiskens naturliga föda.
Det kan bli problem med fiskens förmåga att ta
upp näringsämnen i tarmen, och vissa vegetabiliska
ingredienser har också visat sig orsaka kroniska inflammationer i tarmen.
Ett helvegetabiliskt foder kan också påverka kvali
teten på fiskfilén i slutändan, eftersom det till exempel kan påverka mängden av omega 3-fettsyror,
vitamin D och andra ämnen som finns rikligt i
marina livsmedel och är bevisat viktiga för männi
skors hälsa. Sökandet efter alternativa foderkällor
behöver därför fortsätta och intensifieras. Mjöl av
blåmusslor är ett lovande alternativ. Musslorna växer
i havet och är naturlig föda för många fiskar. De
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innehåller många av de unika marina ämnena, och
passar därför mycket bra i sin sammansättning. Men
även andra källor som proteinrikt mjöl från mikro
svampar och andra mikroorganismer testas (se artiklar
av Anders Kiessling och Andreas Pettersson).
Fiskens hälsa och välfärd

När ett djur i odling insjuknar diagnostiserar man
sjukdomen och sätter in adekvat behandling som ska
göra djuret friskt igen. Antibiotika för fisk i odling används inte förebyggande utan bara efter sjukdomsutbrott. Numera har man också utvecklat effektiva
vacciner mot många av de vanligaste fisksjukdomarna, och avelsprogrammen för vissa arter får fram
fiskar med högre motståndskraft.
Men det finns också andra förebyggande åtgärder som kan göras för att minska antalet sjukdoms
utbrott. Ett starkt immunförsvar är en förutsättning
för att fisken själv ska kunna motstå infektioner.
Mycket forskning fokuserar på olika tillskott som
kan ges i fodret för att stimulera och bygga upp fiskens
eget immunförsvar och den första försvarslinjen mot
infektioner, bland annat ämnen som kan stärka
fiskens skyddande slemlager.
Första försvarslinjen mot infektioner

Sjukdomsalstrande (patogena) organismer som parasiter, bakterier och virus finns i den naturliga miljön
och kan smitta både vild och odlad fisk, speciellt om
263

odlingen sker i öppna nätkassar. När odlad fisk insjuknar är det stor risk för spridning av smittan mellan
individer eftersom de hålls inom ett begränsat utrymme. För att infektera ett värddjur behöver bakterien eller viruset ta sig in i djuret via de ytor som
utgör gränsen mellan fiskens insida (blodet) och det
omgivande vattnet. Ytorna kallas för primärbarriärer
och är kroppens första försvarslinje mot infektioner.
Hos fisk består primärbarriärerna av skinnet,
gälarna och mag-tarmkanalen. Barriären i tarmen
består av ett slemlager närmast tarmens hålighet
(figur 1). Slemlagret skyddar det underliggande epitelet som består av celler som hålls ihop med hjälp av
speciella proteinstrukturer (täta kopplingar). Under
epitelet finns barriärens eget immunsystem som består av olika typer av immunceller i tarmväggen. Det
är viktigt att förstå hur bakterier och virus påverkar
barriärens olika delar för att ta sig in i fisken och vilka
mekanismer som fisken använder sig av för att försvara
sig mot patogenerna. Alla delar av primärbarriären
är nödvändiga. Om barriären får skador eller nedsatt
funktion ökar smittorisken avsevärt.
Tarmen är det första organ som möts av den mat
fisken äter och vattnet den dricker. Därför exponeras
tarmbarriären ständigt för patogener och olika ämnen
i fodret och vattnet. Dessa kan påverka barriären
både positivt och negativt. Ämnen som kommer ner i
tarmen kan skada barriären rent fysiskt. Men de kan
också stimulera slemproduktionen så att eventuella
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Tarmens barriärfunktioner
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Figur 1. Primärbarriären i fiskens tarm består av ett slemlager ovanpå
ett epitel med celler som hålls ihop av speciella proteinstrukturer (täta
kopplingar). Under detta finns barriärens eget immunsystem som består
av olika typer av immunceller i blodet.

patogener fångas upp i en ”slem-tub” och transporteras
ut via avföringen. Många ämnen fungerar som antigener som kan påverka tarmens immunförsvar. Det
kan innebära en förstärkning av barriären genom
att immunförsvaret aktiveras och mer effektivt tar
hand om skadliga ämnen eller organismer. Men en
del ämnen leder i stället till överstimulering av immunsystemet och inflammation i tarmslemhinnan,
något som i sin tur kan ge skador på barriären och
ökad infektionsrisk.
Stress kan ge försämrat immunförsvar

All djurproduktion innebär att man håller djur i en
miljö som inte är deras naturliga, något som kan
innebära ökad stress. Olika faktorer i odlingsmiljön
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kan leda till en fysiologisk stressrespons i fisken.
Stress är en naturlig process som innebär att energi
mobiliseras för att individen ska kunna motverka
eller anpassa sig till en ändring i omgivningen. En
stressrespons behöver alltså i sig inte vara negativ.
Men kraftig och upprepad stress kan leda till ut
armning av energireserverna vilket i sin tur gör att
fisken inte kan upprätthålla viktiga kroppsfunktioner
som till exempel att bibehålla täta primärbarriärer och
ett aktivt immunsystem.
Precis som hos människor är också mag-tarm
kanalen hos fiskarna känslig för stress genom direkt
påverkan av stresshormoner och faktorer som bildas
vid stress. Både akut och långvarig stress leder till
skador på tarmbarriären. Men eftersom tarmcellerna
hör till de celler i kroppen som kan nybildas och
mogna fortast så repareras skador av akut stress redan
inom ett dygn eller två. Vid kronisk stress däremot
kan det bli mer bestående skador som kan ge ökad
infektionsbenägenhet. Att förstå och därmed kunna
undvika de faktorer i odlingsmiljön som kan innebära kronisk stress för fisken är därför ett effektivt
vapen mot sjukdomsutbrott samtidigt som det förbättrar fiskarnas välfärd.
Förebyggande lösningar som ökar fiskarnas välfärd, hälsa och barriärfunktioner och därmed minskar
antalet sjukdomsutbrott är att föredra framför att
behandla sjukdomar som har brutit ut.
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Svenska framtidsperspektiv

I ett historiskt perspektiv har fiskodling i Sverige
mötts av ganska stor skepsis och i flera sammanhang har de negativa miljökonsekvenserna över
drivits. Som all annan djurproduktion resulterar
fiskodling i vissa utsläpp av kväve och fosfor eftersom det är resultatet av djurens ämnesomsättning.
Det som är viktigt för att den svenska vattenbruksnäringen ska kunna utvecklas är att den inte problematiseras på annat sätt än övrig djurproduktion,
särskilt eftersom fisk utnyttjar sitt foder effektivast
av alla husdjur och därför skapar minst utsläpp per
producerad volym filé.
I vattenmiljön finns också fantastiska möjlig
heter att kombinationsodla olika organismer så att
näringsä mnena kan utnyttjas på ett effektivt sätt.
Vid en polykultur (odling av flera arter) av till exempel blåmussla och fisk bajsar fisken ut näring
som tas upp och används av musslorna. Ytterligare
ett steg i recirkuleringsprocessen får man om man
skördar musslorna och använder dem till foder åt
den odlade fisken. Odlingarna av fisk och musslor
kan ligga direkt intill varandra, eller musslor kan
odlas i näringsrika havsområden och användas som
foder till fisk som odlas i näringsfattiga sötvatten.
Musslorna kan alltså ”göda sig” på övergödda havsområden eller restprodukterna från en närliggande
fiskodling för att sedan själva bli fiskmat.
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Svenskt vattenbruk har mycket stor potential att
utvecklas till en viktig och hållbar del av livsmedels
sektorn. Förutsättningen är att vi fortsätter att utveckla reningsteknik och tekniskt smarta odlingssystem samt forskar kring fiskarnas tillväxt, foder,
hälsa och välfärd.

näringsupptag, barriärfunktioner och immunsystem,
och i ett tredje Formasprojekt hur odlingsmiljön vid
kompensationsodling av Atlantlax påverkar fiskarnas
välfärd och utvecklingen av tarmens funktioner.

Björn Thrandur Björnsson är professor i zoofysio
logi vid Göteborgs universitet med fiskendokrinologi
som huvudinriktning. Det innebär forskning om hur
fiskars olika livsprocesser regleras hormonellt, bland
annat reglering av aptit, ämnesomsättning, tillväxt
och könsmognad. För närvarande (år 2013) fokuse
ras forskningen på det relativt nyupptäckta hormonet
leptin genom att Formas finansierar forskningspro
jektet ”Leptinets fysiologiska funktion hos laxfiskar:
Mot förbättrad födokonvertering och kvalitetsdrag i
fiskodling”.
Kristina Sundell är professor i zoofysiologi vid Göteborgs
universitet, med fiskars anpassningar till olika miljöer
och situationer som huvudinriktning. Hennes forsk
ning har särskilt fokus på tarmens roll för fiskens
hälsa och välbefinnande. I ett Formasprojekt studerar
hon tarmslemlagrets roll i fiskens försvar mot infektioner,
i ett annat Formasprojekt hur alternativa foder
ingredienser från mikroorganismer påverkar tarmens
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Nya fodermedel för uthålligt vattenbruk
Hälften av den fisk vi äter i världen kommer från
odlingar. Men vattenbruket måste lösa foderfrågan
som har bidragit till att ge fiskodling dåligt rykte. Vi
kan inte fortsätta att mata odlad fisk med foder som
lika gärna kan användas direkt som mat för männi
skor, skriver Andreas Pettersson. Under de senaste
åren har det skett en stark utveckling på fodersidan.
Forskarna arbetar nu med att hitta alternativ till fiskolja och fiskmjöl, till exempel musselmjöl och mikrobmjöl. Fisk är effektiv som foderomvandlare och tål en
del substanser som människan inte klarar av.

Andreas Pettersson,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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M

ed en ständigt växande världsbefolkning och
begränsad tillgång på vild fisk kan ökad efterfrågan på fisk bara tillgodoses genom odling. Faktum
är att hälften av den fisk vi äter i dag är odlad. Expansionen av vattenbruket ställer i sin tur allt högre
krav på fodermedel för att industrin ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Vi måste sluta med det
traditionella utnyttjandet av foderråvaror som kan
användas direkt som mat och i stället använda råvaror
som är mindre lämpade för oss människor men som
kan utnyttjas effektivt av den odlade fisken.
Fiskfoder utgör den absolut största enskilda kostnaden för en fiskodlare och är också den faktor som
påverkar miljön mest vid produktion av såväl foderråvaror som själva fodret, genom transporter och
genom utsläpp i form av foderspill från fiskodlingen.
Tillgången till ett ekonomiskt och ekologiskt ut
hålligt fiskfoder är och kommer att vara den mest
kritiska faktorn vid utvecklingen av ett naturresurseffektivt och lönsamt vattenbruk.
Foderfrågan måste lösas

Fiskmjöl och fiskolja har under många år använts
som huvudsaklig protein- och fettkälla i fiskfoder
för odlad fisk. De här råvarorna utvinns från olika
sorters vildfångad fisk, som till exempel blåvitling,
lodda, ansjovis, sill, makrill och sardiner, det vill
säga arter som i många fall kan användas direkt till
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mat. Av de cirka 5 miljoner ton fiskmjöl och 1 miljon
ton fiskolja som producerades år 2010 användes
hälften av fiskmjölet och 88 procent av fiskoljan till
foder för odlad fisk. Att på lång sikt utnyttja vild
fisk från ett hav som redan är ur balans för produktion av odlad fisk kan inte ses som försvarbart ur ett
naturresursperspektiv. Det är således självklart att vi
måste ta fram alternativa fodermedel för att lösa foderproblematiken i en framtid med ett globalt växande
vattenbruk.
Foderfrågan bidrar ofta till en negativ bild av vatten
bruksnäringen som därmed inte får den acceptans i
samhället som är nödvändig för fortsatt expansion.
Visst kan industrin kritiseras för att den fortfarande
är beroende av foderråvaror som inte kommer från
uthålliga naturresurser, men det bör också lyftas
fram att det har skett en enorm utveckling på fodersidan de senaste åren.
De exempel som tas upp här härstammar främst
från odling av laxfiskar (lax, regnbåge, röding). Det
är i första hand mot laxodlingsindustrin som förslagen
på förbättringar riktas, men i många fall är förslagen
användbara även för andra odlingsarter.
Effektivare användning av fodret

Oavsett foderingredienser är själva utnyttjandet av
fodret helt avgörande för en fiskodlares ekonomi.
Ingen odlare har råd med ett stort foderspill eller
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Som ett resultat av ett växande vattenbruk världen
över har tillgängligheten till fiskmjöl och fiskolja
minskat i samma takt som priset har ökat de senaste
åren. Förklaringen till att foderindustrin fortfarande
har kunnat leverera foder till vattenbruksindustrin
i samma takt som förr ligger i att 40–50 procent av
fiskmjöl och fiskolja i dag har ersatts med råvaror
från växtriket i foder för exempelvis laxfisk. Bland
annat har soja med sin naturligt höga proteinhalt

använts flitigt i laxfoder under många år som komplement till fiskmjöl. Självklart innebär en sådan
växling vissa problem.
Ett problem med användning av växtråvaror är
att en del växter innehåller kemiska substanser som
normalt används som försvarsmekanismer. Dessa
substanser minskar smältbarheten av fodret hos rovfiskar som exempelvis lax – och minskar därmed
själva foderutnyttjandet. Däremot fungerar råmaterial från växtriket utmärkt till allätande fiskar som
karp och tilapia. På senare år har även växtoljor som
till exempel rapsolja, palmolja och linfröolja visat sig
fungera väl som ersättning för fiskolja.
Den växtoljematade fisken växer minst lika bra,
men däremot ser man en förändring i muskelns
fettsyrasammansättning med en lägre halt av fett
syrorna EPA och DHA, det vill säga de fettsyror som
gör fisken så nyttig för oss. Detta bör dock inte ses
som ett stort problem eftersom fisken ändå innehåller
fettsyror och andra komponenter som bidrar till en
positiv hälsa för oss.
Alternativa fodermedel i form av växtprodukter
är självklart en förbättring, men trots detta handlar
det fortfarande i många fall om råvaror som kan an
vändas direkt till människoföda och därför inte är en
långsiktig lösning. Dessutom kommer dessa råvaror
ofta från storskaliga monokultursystem, system som
kraftigt ifrågasätts från ett uthållighetsperspektiv.
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dåligt foderutnyttjande. Det är därför viktigt för
odlaren att ha kontroll på vart det dyrbara fodret
tar vägen och hur det utnyttjas.
Tack vare forskning och utveckling inom foderkomposition och foderteknik finns det i dag effek
tiva metoder och verktyg för att övervaka foder
utnyttjandet, något som har resulterat i minskade
foderkostnader. På många fiskodlingar finns det
moderna kameraövervakningssystem som effektiviserar utfodringen samtidigt som fodrets sjunknings
hastighet optimerats för maximalt upptag. Den här
effektiviseringen är långt driven inom den europeiska
lax/regnbåge/röding-industrin, men mycket arbete
återstår i andra delar av världen. Bättre utnyttjande
av foder kommer att vara en del av lösningen på ett
globalt hållbart vattenbruk, men flaskhalsen är ändå
att hitta alternativa foderkällor.
Växtprodukter som fiskfoder

Krill och biprodukter knappast hållbart till fiskfoder

Många forskare förespråkar i dag krill och biprodukter
från vildfiske i form av fiskrens som alternativa foderråvaror. Krill är ett litet kräftdjur som finns i otroliga
mängder främst runt Antarktis men även i Ishavet på
norra halvklotet. På grund av den rikliga förekomsten ses den i dagsläget som en potentiell resurs. Likaså
ses fiskrens som en möjlig resurs eftersom man får
tillgång till en konstant mängd år efter år i takt
med ett stabilt fiske. Båda dessa resurser innehåller
samma nyttiga fetter som fiskolja och fiskmjöl. Problemet är ändå att man måste sätta gränser för att
behålla balans i ekosystemet där man fiskar. Detta
är lättare sagt än gjort, något som dagens utarmning
av vildfisket är ett bevis på.
Det kanske fungerar just nu, men i en framtid när
konkurrensen om värdefulla matresurser ökar mellan
produktionsdjur och människa kommer pressen med
all säkerhet att öka för att dessa råvaror ska utnyttjas
direkt till humankonsumtion i stället för att gå till
djurfoder.
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Proteiner och energi kan användas på tre olika sätt: som djurfoder, fisk
foder eller för direkt konsumtion av människan. Bilden visar att lax ger
dubbelt så mycket tillbaka som grisen, som är det mest effektiva djuret på
land. (Källa: Åsgård med flera, 1999)

Fisk en effektiv foderomvandlare

Det är inte bara fiskodlingsindustrin som använder
fiskmjöl och fiskolja. Faktum är att cirka 40 procent
av allt fiskmjöl som produceras används i foder till
andra djur som till exempel sällskapsdjur och produktionsdjur som kycklingar och grisar. Vore det

då inte bättre att använda det värdefulla fiskmjölet
till ett produktionsdjur som är anpassat för det i stället?
Dessutom är fisken mycket bättre än kycklingar
och grisar på att utnyttja foder för muskeltillväxt.
Det har visat sig att man för varje kilogram foder får
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ut överlägset mer kött från fisk än från andra djur.
Förklaringen ligger delvis i att landlevande djur för
brukar energi genom att gå omkring på fyra ben och
värma upp sin egen kropp, medan den odlade fisken
använder energin till att växa. Det gör att fisken
utan tvekan är det absolut bästa produktionsdjuret
när det gäller energiutnyttjande.
Oavsett om fisken är bättre på att omvandla foder
till mat än andra husdjur – och dessutom gör det
utan frisläppande av stora mängder klimatdrivande
gaser – är det enda rimliga uthålliga alternativet att
på lång sikt använda foderråvaror som inte är lämpade
för direkt konsumtion av människor. Vi använder
idisslare för att omvandla cellulosa som vi inte själva
kan bryta ner. På samma sätt skulle vi kunna använda den odlade fiskens egenskaper för att förädla
produkter som vi inte själva kan konsumera till ett
högkvalitativt livsmedel i form av fiskprodukter.
Förädling av skarpsill

För många låter det otänkbart, men fiske kan faktiskt användas som ett effektivt verktyg för att återställa ett ekosystem i obalans. Ett tydligt exempel
på ett ekosystem i obalans är det övergödda södra
Östersjön. Där skulle man kunna ta upp näringsämnena kväve och fosfor som är bundna i fisk och
använda den fångade fisken till foder för odlad fisk.
Fisken vi pratar om är framför allt skarpsill som
för tillfället finns i stora mängder i Östersjön. Vi
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människor vare sig vill eller bör tillgodogöra oss
skarpsillen som livsmedel direkt, dels för att smaken inte är tilltalande, dels och kanske framför allt
på grund av den höga halten av giftiga ämnen som
finns i feta fiskar i Östersjön. Däremot kan skarp
sillen fiskas upp, oljan pressas ut och resten torkas
och malas till fiskmjöl. Miljögifterna finns framför
allt i oljan, som med hjälp av modern teknik renas
från de giftiga ämnena för att sedan användas i foder
för odlad fisk. På så sätt har vi inte bara utnyttjat ett
överflöd av näringsämnen och renat Östersjön från
farliga substanser, utan vi har också omvandlat en
icke-konsumerbar produkt till utmärkt foderråvara
för odlad fisk.
Det här är självklart inte en långsiktig lösning.
Tids nog har antingen människan fiskat ner beståndet av skarpsill till den nivå som omöjliggör ett
bärkraftigt utnyttjande eller så har rovfiskar som lax
och torsk samt säl och andra naturliga rovdjur på
skarpsillen ökat, och vi får då hitta andra alternativ.
Musslor som fiskfoder

Musslor är effektiva planktonfiltrerare, och genom
odling i övergödda vatten fungerar de som närings
fällor och renar vattnet de lever i samtidigt som vi får
en produkt som är bra för oss människor. Men odling
av musslor för humankonsumtion har några få negativa effekter. Repen som musslorna odlas på blir ofta
överfyllda med musslor, med resultatet att många små
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musslor ramlar till botten och orsakar lokal övergödning. Ett annat problem är vad vi ska göra med alla de
musslor som är för små för att säljas för humankonsumtion. Båda de här musselavfallen skulle i stället
kunna användas som foder för odlad fisk.
Odling av fodermusslor i brackvatten eller sötvatten har på senare år blivit ett aktuellt alternativ.
Dessa musslor uppnår inte samma storlek som musslor
odlade i saltvatten och har lågt värde som livsmedel.
Däremot passar de alldeles utmärkt som råvara för
både fisk- och hönsfoder samt för att skapa en bättre
miljö. Försök har genomförts, men det råder delade
meningar när det gäller om det är ekonomiskt hållbart att producera musselmjöl. För att musselmjöl
ska kunna användas som råvara i fiskfoder måste
skalet avlägsnas. Det steget gör att produktionen inte
blir ekonomiskt lönsam i nuläget.
Det pågår dock flera initiativ, både nationellt och
på EU-nivå, för att ändra bidragssystem och regler
så att skörd av musslor ska kunna betalas i samma
omfattning som vi nu betalar en bonde som odlar
fånggrödor eller inrättar våtmarker för att minska
läckage av näringsämnen till vattnet. Om detta
genomförs och i kombination med det faktum att
musslor inte innehåller fettlösliga miljögifter och att
fisk tål algtoxiner som ackumuleras i musslorna så
kan musslan ändå vara ett uthålligt alternativ till
fiskmjöl.
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Mikrobmjöl som fiskfoder

Mikroorganismer är de mest effektiva producenterna
av organiskt material i naturen. Många av dem består
till stor del av proteiner, och de mest snabbväxande
har förmågan att fördubbla sin vikt på så kort tid
som 20 minuter. De kan livnära sig på bland annat
mänskligt avfall (som fekalier och matrester), metan
och svårnedbrytbara kolhydrater som cellulosa.
Att kunna utnyttja mikroorganismernas förmåga
för att producera en högkvalitativ proteinkälla i
fiskfoder är något vi forskare tror mycket på i dag.
Givetvis innehåller även mikroorganismer olika bioaktiva ämnen och cellstrukturer som man måste ta
hänsyn till, men man har i dag redan hittat arter
som i teorin skulle passa som proteinkällor i alternativa fodermedel för rovfiskar som till exempel lax.
Ett konkret exempel är mikrober som produceras
genom fermentering (jäsning) av organiska restprodukter vid pappersmassaindustrin. Mikroberna
lever alltså på restprodukterna och förökar sig kraftigt. Dessa mikrober innehåller protein och fett som
sammantaget ger ett högt näringsvärde. Problemet är
att de också innehåller höga halter av nukleinsyror,
framför allt ribonukleinsyra (RNA). Vid nedbrytning
omvandlas nukleinsyra till urinsyra som lätt bildar
kristaller i vår kropp som i höga halter kan leda till
gikt och njursten. Men här kan vi utnyttja fiskens
fantastiska egenskaper igen.
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Människan kan ” äta trä” – genom att äta odlad fisk som har utfodrats
med mikrober som har fått leva på restprodukter från pappersmassa
industrin.

sätt eftersom vi utnyttjar restprodukter som normalt
skulle ha belastat miljön.
Mikroorganismerna är otroligt artrika, och deras
metabolism (ämnesomsättning) är lätt att påverka
och därmed deras sammansättning av proteiner och
fetter. Därför hävdar många forskare att det bara är
en fråga om att matcha rätt mikroorganism och produktionsförhållande med rätt fiskart för att hitta en
uthållig proteinkälla. Exempelvis har forskare inlett
nära samarbete med bioenergiindustrin, i första hand
tillverkarna av biogas och bioetanol. En utmaning
i detta är dock att säkerställa mat- och fodersäker
heten. Vi måste vara säkra på att mikroorganismerna
inte fångar upp något eller skapar något som inte är
bra för oss eller fisken.
Foderfrågan är flaskhalsen

Fiskar har genom evolutionen utsatts för en mängd
olika födokällor som förmodligen har resulterat i att
de har högre tolerans och kan utnyttja mikroorga
nismerna bättre än andra djur kan. Genom att fodra
fisk med mikrobmjöl av mikrober som livnärt sig
på sockerrester och mineraler från pappersmassa
industrin och sedan tillgodogöra oss proteinerna
från fisken, kan vi alltså utnyttja fisken som närings
omvandlare precis på samma sätt som vi utnyttjar
kossor som bygger upp sina proteiner och fetter genom
att äta gräs. Dessutom gör vi det på ett miljövänligt

Under de senaste åren har det skett en enorm utveckling på fodersidan mot mer uthålliga och resursbesparande foderråvaror. Det är just foderfrågan
som är den stora flaskhalsen när det kommer till
utveckling och expansion av fiskodlingsindustrin.
Fiskmjöl, fiskolja och växtmaterial kommer att användas under den närmaste framtiden, men i takt
med ökad befolkning och begränsat vildfiske måste
vi hitta mer hållbara foderingredienser. Då är det
viktigt att fokusera på foderråvaror som inte kan
användas till direktkonsumtion av oss människor.
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En annan viktig utmaning är att kunna täcka behovet
av omega 3-fettsyror som anses vara viktiga för vår
hälsa. I det långa loppet kanske vi inom avelsprogrammen för odlingsfisk kan selektera fisk som är
effektiv på att producera och lagra dessa nyttiga fettsyror. Vi kan även undersöka möjligheten att använda mikroalger som naturligt innehåller dessa fett
syror. Ytterligare ett alternativ kan vara att använda
genteknik för modifiering av mikroorganismer och
växter för att få fram produkter som har kapacitet
att producera omega 3-fettsyror. Det senaste alternativet är i dagsläget väldigt kontroversiellt, men man
måste komma ihåg att det trots allt handlar om att
på ett resurseffektivt sätt mätta miljarder av männi
skor med nyttiga livsmedel inom en snar framtid.

Lästips

• Anders Kiessling, Mikrober för fiskodling, artikel
i webbtidningen Miljöforskning, Formas 2011
(http://miljoforskning.formas.se).
• Fisheries, sustainability and development, KSLA
2010 (www.ksla.se).

Andreas Pettersson är forskare på Institutionen för vilt,
fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i
Umeå. Hans forskning rör fiskvälfärd och foderoptime
ring inom vattenbruket i Sverige. Han arbetar även med
kommunikation och utbildning för att främja ett ut
hålligt svenskt vattenbruk.
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Regleringsmagasin – en resurs
för svenskproducerad fisk
Svenska vattenkraftsmagasin är utarmade på näring
och behöver näringstillförsel för att fiskarna där ska
växa sig stora. Försök med gödsling har gjorts med
gott resultat. Men gödslingseffekten avtar ganska
snabbt. Ett annat sätt är att odla fisk i magasinen.
Fiskodlingar läcker foderspill och fekalier som ger
näringsämnen direkt för djurplankton och fisk. Poten
tialen i magasinen är stor och risken för övergödning
mycket liten, skriver Anders Alanärä.

Anders Alanärä,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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Sverige finns det cirka 2 000 dammar och vatten
kraftverk fördelade över hela landet. Vattenkraft
anses vara ”grön el” som inte bidrar till ökade utsläpp av koldioxid. Men baksidan är att reglering
och dämning av våra älvar och åar utgör en kraftig
störning på livsmiljön för alla arter som lever i och
vid vattendragen. Vandrande fiskarter som lax och ål
kan inte nå sina uppväxt- eller lekområden på grund
av alla dammar.

En annan störning som det inte talas så mycket om
är den utarmning av näringsämnen som sker till följd
av regleringen av vattenflödet. Den orsakas framför
allt av två faktorer.
För det första, i de reglerade vattnens övre delar
finns årsmagasin eller långtidsmagasin. I dessa samlas stora mängder vatten upp under sommaren när
energibehovet är lågt för att sedan tömmas och ge
elkraft under vintern. Vattenståndsvariationerna i
långtidsmagasin har ofta en nivåskillnad på 10–20 m,
men kan vara ännu större. Dessa typer av magasin
finns långt upp i vattendragen i närheten av fjäll
kedjan. Före utbyggnaden av vattenkraft var de natur
ligt näringsfattiga sjöar. Den biologiska produktionen
skedde främst i sjöns strandzon där det fanns tillräckligt med ljus för växterna. Här är det alltså växter
i strandzonen som är födobasen, till skillnad från

sjöar närmare kusterna där växtplankton är basen.
På grund av de stora variationerna i vattenstånd eroderas strandzonen kraftigt av is och vågor. De växter
och djur som normalt lever där slås ut, och kvar blir
en karg stenig strandzon. Från att ha varit näringsfattiga sjöar blir de nu extremt näringsfattiga, på
gränsen till sterila.
Den andra faktorn bakom utarmningen finns
nedströms långtidsmagasinen i kortidsmagasinen.
Här tillåts inte vattenståndet att variera alls. De stora
vattenflödena under snösmältning och höstregn
fångas upp i långtidsmagasinen och ger därför ingen synbar påverkan på vattenståndet nedströms. I
outbyggda älvar är det just översvämningar under
främst vårfloden men även under hösten som bidrar
med stor tillförsel av näring från land till vattendraget. Översvämningen för med sig stora mängder
organiskt material och näringsämnen som kommer
vattendragets växter och djur till nytta.
Sammantaget leder dessa processer till att näringshalten gradvis sjunker. Figur 1 visar hur fosforhalten
i en sjö kan förändras som en effekt av vattenkraft
och dammar. Under de första åren efter utbyggnaden ökar näringshalten avsevärt till följd av att
stora landområden däms upp och näring kommer ut
i vattnet. Därefter sjunker nivån stadigt över tiden,
och efter cirka 30 år är halterna avsevärt lägre än
normalt.
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Dammar utarmas på näringsämnen

Nivåer i näringskedjan

Fosforhaltens utveckling i ett magasin
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Figur 1. Schematisk tidsserie över fosforhaltens utveckling i ett magasin
efter utbyggnaden som sker år noll.

I många fall är näringshalten så låg under sommaren
att det i princip nästan inte sker någon primär
produktion av växter och alger alls. Det här får allvarliga konsekvenser för hela näringskedjan och kanske mest synbart högst upp i kedjan på fisk som är
populära att fiska, som röding och öring (figur 2).
Om inte primärproducenterna får tillräckligt med
näring kan inte heller de övre nivåerna växa och leva.

Näringsämnen
Fosfor och kväve

Figur 2. Näringskedjan i en sjö eller ett magasin består vanligen av fyra
nivåer: 1) Primärproducenterna växter och alger som behöver fosfor
och kväve för att växa. 2) Primärkonsumenter som djurplankton och
bottenlevande insekter som äter av primärproducenterna. 3) Sekundär
konsumenter eller planktonätande fisk. 4) Topprovdjur som röding och
öring vilka som yngel lever på djurplankton och insekter men övergår till
planktonätande fisk när de blir större.

I figur 3 visas utvecklingen av rödingens vikt vid
fyra års ålder i tio jämtländska sjöar som reglerats av
vattenkraften. Medelvikten var cirka 300 g i samband med regleringen för ungefär 60 år sedan och

är nu nere på 30 g. Inte bara fiskens storlek påverkas
utan även antalet fiskar. Det gör att dessa fiskpopula
tioner är starkt utrotningshotade.
Gödsling är en åtgärd som har provats för att bromsa
den negativa utvecklingen i regleringsmagasin. I princip
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Gödslingen behöver vara kontinuerlig

I ett annat projekt gödslades ett mindre magasin under
20 år. Vid slutet av gödslingsperioden var öringen i
sjön tre gånger större än vid starten. Men den positiva
effekten var relativt kortvarig. Fem år efter det att
gödslingen hade avslutats var storleken på öringen
lika liten som innan projektet startade. Det här visar
att tillförseln av näring måste vara kontinuerlig för
att effekten på vilda fiskpopulationer ska bestå.

Rödingens viktutveckling
Vikt (g )
350
300
250
200
150
100

Snabba näringsämnen från fiskodling

50

går det till på samma sätt som gödsling inom jordbruket: fosfor och kväve sprids ut under våren längs
sjöns stränder. Det finns en rad positiva effekter.
Näringen tas snabbt upp av växter och alger, vilket i sin
tur ger en snabb ökning av djurplankton och botten
levande insekter. De röda punkterna i figur 3 visar hur
storleken på röding i sjön Mjölkvattnet i Jämtland vid
fyra års ålder ökar som en effekt av gödsling. Efter bara
några år börjar storleken närma sig den storlek som
fisken hade före utbyggnaden av vattenkraften.

Den mängd gödsel som tillfördes i Mjölkvattnet motsvarar en fiskodling med 200 tons produktion per år,
det vill säga en ganska stor odling med svenska mått
mätt. Utsläppen från fiskodling består i huvudsak
av näringsämnen − fosfor och kväve − samma som
tillförs via gödsling. Fiskodling kan alltså likställas
med gödning och är mycket positivt för de störda
miljöerna i regleringsmagasin. En skillnad mellan
gödsling och fiskodling är dock att näring från fiskodling släpps ut på ett begränsat område och alltså
är ett punktutsläpp.
Utsläppet av näringsämnen från fiskodling kan
delas upp i två fraktioner, dels lösta näringsämnen
som växter och alger kan använda för sin tillväxt,
dels partiklar i form av foderspill och fekalier som
djurplankton och fiskar direkt kan äta. Här skiljer
sig effekten av näringstillförsel via fiskodling från
den som uppstår via gödsling. En tämligen stor del
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Figur 3. De blå punkterna visar utvecklingen av rödingens medelvikt
vid fyra års ålder i tio jämtländska reglerade sjöar. De röda punkterna
visar utvecklingen av rödingens vikt i Mjölkvattnet där man under åtta
år gödslade sjön med näringsämnen.

Näringsämnen från fiskodling
Foder

kunskap om hur näringen från odling sprids i ekosystemet. Här behövs det mer studier för att kunna
förutsäga både positiva och eventuellt negativa effekter.
Stor potential för odling och arbeten

av näringen kan konsumeras direkt av djurplankton och fiskar, och leda till ett snabbare upptag i
näringskedjan. All näring behöver inte ta vägen via
växter och alger för att ge positiva effekter på de
vilda fiskpopulationerna. Men det saknas detaljerad

Varför odla fisk i regleringsmagasin i stället för att
gödsla dem? Svaret på frågan är tämligen uppenbar.
Här uppstår en vinn/vinn-situation. Dels skapas det
möjlighet för företag att producera värdefull och
nyttig mat, dels förbättras miljön och den biologiska
mångfalden i kraftigt störda miljöer. Förutom att
magasinen är utarmade på näringsämnen håller
vattenkvaliteten i övrigt hög klass. Detta är en garant
för att den fisk som produceras är av högsta kvalitet.
Potentialen för odling i svenska regleringsmagasin
är stor. I en detaljerad studie av tolv befintliga svenska
fiskodlingar i regleringsmagasin beräknades odlingspotentialen vara cirka 30 000 ton fisk per år. I våra
ungefär 2 000 svenska magasin skulle vi kunna odla
minst 100 000 ton per år. I dag produceras cirka
10 000 ton fisk i Sverige, med regnbåge och röding
som dominerande arter. Även mindre mängder ål
och abborre produceras. Om vi använder den poten
tial som finns i regleringsmagasin kan Sverige åtminstone tiofaldiga sin produktion de närmaste åren.
De flesta magasin ligger i tämligen glest bebyggda
områden, med begränsade möjligheter att skapa nya
jobb. I dag beräknas svensk fiskodling ge cirka 400
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Näringsämnen från
omgivningen
Lösta näringsämnen

Foderspill och fekalier

Primärproduktion
(alger och växter)
Vild fisk
Djurplankton
Sedimentation

Figur 4. Näringsämnen från fiskodling ger ett snabbt tillskott till
näringskedjan eftersom fisk och djurplankton kan tillgodogöra sig foder
spill och fekalier direkt – utan att de passerar primärproducenterna.

jobb på årsbasis. Vid en tio gånger större produktion
samt ökad beredning och förädling bör antalet helårsjobb kunna öka till mellan 5 000 och 6 000 – ett
mycket viktigt tillskott av arbetstillfällen i glesbygd.
En utbredd missuppfattning är att reglerings
magasin bara finns i Norrland. Ett stort antal magasin finns även i Dalarna, Värmland och Dalsland,
områden som har varmare vatten på sommaren och
därför är mer lämpade för odling av regnbåge. Magasinen i norr har kallare vatten, och där bedöms röding
som den mest lämpade arten.
Mycket liten risk för övergödning

Vilka risker finns det med fiskodling i magasin? En
faktor som förmodligen har varit ett stort hinder för
utvecklingen av svensk fiskodling är övergödningsproblematiken. En alltför stor produktion och därmed utsläpp av näringsämnen skulle kunna leda till
övergödningseffekter även i regleringsmagasin. Kunskapen om och effekten av näringstillförsel är dock
relativt god tack vare de gödslingsprojekt som har
genomförts, varför denna risk får anses som mycket
liten. En del magasin har fortfarande kvar rödingspopulationer som är unika och ska skyddas. I sådana
magasin bör odling av röding undvikas. Det finns
annars en risk att odlad fisk rymmer från odlingen
och parar sig med de vilda fiskarna, något som leder
till genetisk utarmning.
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Slutligen och inte minst viktigt − de positiva effekt
erna för vilda fiskar kan ha stort ekonomiskt och
socialt värde. Som exemplet i figur 3 visar åter
hämtar sig de vilda populationerna ganska snabbt
om näringstillförseln ökar. Det leder ofta till ökat
intresse för fiske. I Landösjön i Jämtland har det
funnits en rödingsodling i cirka tio år. Fiskevårds
området i sjön köper årligen fisk från odlingen som
sätts ut i sjön, främst för att skapa ett bra pimpel
fiske under våren. Vårfisket har snabbt blivit mycket
populärt och under år 2011 såldes fiskekort för cirka
en miljon kronor. Lägg till övrig konsumtion i samband med fisket så inser man snabbt att verksamheten har stor regional ekonomisk betydelse. Det goda
fisket skapas i första hand av utsättningarna i detta
fall, men liknande situationer kan skapas med utgångspunkt i vilda fiskpopulationer.

Anders Alanärä är professor vid Institutionen för vilt,
fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Aktuella
forskningsområden är dels ekosystemeffekter av fisk
odling i regleringsmagasin, dels kompensationsodling
av lax inom ramen för Formasprojektet SMOLTPRO.
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Vattenbrukets miljöpåverkan
behöver rimliga ramar
Vattenbruk påverkar miljön, precis som andra näringar.
Fiskodling kan orsaka övergödning och sprida sjukdomar till vilda fiskar. Odlad fisk kan rymma och ge
genetiska och ekologiska störningar. Musselodlingar
påverkar landskapsbilden och förändrar livsmiljön
för andra organismer. Om politiker och myndigheter
sätter rimliga ramar för det svenska vattenbruket
kan det skapa arbetstillfällen i glesbygden och producera nyttiga livsmedel. En felaktig utveckling kan
däremot leda till allvarliga problem, skriver Anders
Alanärä.

Anders Alanärä,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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änniskans användning av naturresurser i
form av jord- och skogsbruk, gruvdrift och
utvinning av energi leder alltid till miljöpåverkan.
Jordbruket tar stora arealer i anspråk och förändrar landskapsbilden och livsmiljöerna för växter och
djur. Men detta har pågått så länge att de flesta i dag
ser det odlade landskapet som naturligt trots att det
en gång i tiden var beskogat. Jordbruket är också den
verksamhet som bidrar mest till övergödningen av
våra vatten. Vattenbruk påverkar också miljön. För
att verksamheten ska bli ekonomiskt möjlig krävs
det att foder tillförs och att vattenarealer tas i anspråk. Vattenbruket påminner därför till vissa delar
om jordbruket.
För att vi ska få tillgång till mat måste vi acceptera en viss påverkan på miljön. Samtidigt måste vi
hushålla med resurserna så att de inte utarmas. Produktionen måste vara hållbar. För de traditionella
näringarna jord- och skogsbruk har vi sedan länge
accepterat att miljön påverkas även om det inte alltid
sker på ett hållbart sätt. För vattenbruk som är en ny
näring är inte acceptansen lika stor.
Vattenbruk har funnits i flera tusen år, men det
var först på 1980-talet som den mer intensiva och
storskaliga produktionen tog fart. I världen produceras i dag cirka 50 miljoner ton mat inom vattenbruket eller ungefär hälften av all mat från sjöar och hav.
Vattenbruket kan delas in i olika verksamhetsgrenar:
fisk, skaldjur (musslor och ostron), kräftdjur (räkor
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Figur 1. Dominerande former av vattenbruk i Sverige (år 2011) och
världen (år 2004).

och kräftor) och växter (alger). I Sverige domineras
vattenbruket av fiskodling med en årsproduktion av
cirka 10 000 ton, huvudsakligen i form av regnbåge
och röding (figur 1). Utöver detta finns en betydande
produktion (cirka 1 500 ton) av musslor längs den
svenska västkusten. Även globalt i världen dominerar
fiskodling, men även skaldjur och alger produceras i
stora mängder.
Fiskodlingens miljöeffekter består i huvudsak av
tre delar:
• Utsläpp av näringsämnen
• Spridning av sjukdomar till vild fisk
• Genetiska och ekologiska störningar på grund av
fisk som rymmer
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Lagom stort näringsläckage ger mer vildfångad fisk

Växter begränsas i sin tillväxt av näringsämnena
fosfor och kväve. Inom jordbruket tillför man gödsel
som innehåller just dessa näringsämnen. Maten till
fisk i en odling innehåller vanligen cirka 10 g fosfor och 70 g kväve per kg foder. Fodret utgör den
enskilt största kostnaden för en fiskodlare så det är
viktigt att mängden mat inte blir för stor. Det mesta av svensk fiskodling sker i öppna nätkassar. Det
innebär att om fisken får för mycket mat passerar
överskottet rakt genom kassen och ut i miljön. Om
fisken får lagom mycket mat så binds större delen
av näringsämnena i fisken. Det fisken inte kan tillgodogöra sig blir ett utsläpp i form av avföring och
urin. Ju bättre odlaren kan beräkna fiskens dagliga
foderbehov, desto lägre blir utsläppen till miljön och
desto lägre blir kostnaden att producera fisken.
Så länge vattensystemet är i balans blir det inga
negativa effekter av den näring som läcker från
fiskodlingen. Näringen tas upp av växterna som är
basen i näringsväven där vild fisk också ingår. Det
som händer är att produktionen i vattnet ökar. Rätt
balanserat kan fiskodling alltså ge positiva sido
effekter som ökade fångster av vild fisk. Men fel
balanserat kan det uppstå miljöproblem i form av
algblomningar som beror på att växtplankton växer
så snabbt att djurplankton inte hinner äta upp dem.
Mängden vatten som strömmar genom en sjö har
stor betydelse för hur känslig sjön är för övergödning.
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Näringsämnen som rinner ut i sjön späds ut av stora
vattenmängder. Fiskodlingar etableras vanligen i större
sjöar med stor vattenomsättning som gör att koncentrationen av näringsämnen blir låg.
Mindre tecken på övergödning kan anses som en
reversibel (omvändbar) påverkan. Systemet återgår
till sitt ursprung om tillförseln av näringsämnen
minskar. Men vid alltför stor tillförsel av näringsämnen under lång tid kan det övergödda tillståndet
bli mer eller mindre permanent. Det krävs i så fall
omfattande och kostsamma åtgärder för att återställa
miljön. Det finns modeller för att skatta effekten av
näringstillskott i olika typer av sjöar, men det saknas
en vedertagen modell som beskriver sambandet mellan
fiskodlingens utsläpp och vattensystemens känslighet. Det gör att odlingstillstånd ännu inte kan dimensioneras med bra säkerhet.
Fisk i odling kan sprida sjukdomar till vild fisk

Sjukdomar hos fisk orsakas av bakterier, virus och
parasiter. Behandlingen av dessa sjukdomar med
antibiotika utgör också en form av miljöpåverkan
eftersom medicinen kan spridas till andra organismer
i omgivningen. Fisksjukdomar klassas som en mer
allvarlig miljöpåverkan än övergödningseffekter eftersom sjukdomsutbrott hos vilda fiskar i värsta fall kan
leda till att populationer slås ut.
När laxodlingen i Norge växte snabbt på 1970-talet
blev det brist på laxyngel. Därför köptes yngel från
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bland annat Sverige. På köpet importerades en sötvattensparasit (Gyrodactylus salaris) som inte fanns
tidigare i norska älvar. Parasiten kan orsaka dödliga
sår på fisken. Den spreds från odling till odling och
till många älvar med vilda laxbestånd längs hela
Norges kust. Den norska laxen saknade ett naturligt
skydd mot parasiten. Totalt har 48 älvar smittats. Efter
stora och kostsamma insatser där de ursprungliga
laxpopulationerna tagits bort och ny fisk satts ut är i
dag cirka 20 älvar friskförklarade.
En annan parasit är laxlusen, en marin liten hoppkräfta som lever på fiskens hud och kan orsaka skador
som leder till döden. Vilda fiskar har vanligen bara
ett fåtal löss. I en fiskodling däremot kan laxlusen
snabbt öka i antal och sprida sig. Koncentrationen
av larver blir extremt hög i odlingens närhet. Vild
fisk som passerar angrips av ett stort antal larver som
fäster sig på huden. Problemet är särskilt allvarligt
om odlingen ligger i närheten av en älv där vild lax
och havsöring växer upp; de kan bli infekterade på
sin vandring ut i havet. Laxlus anses som ett av de
största problemen med fiskodling i havet längs kustområden i Norge, Skottland och Kanada. Laxlusen
går att bekämpa med kemikalier. En mer miljövänlig metod är att använda gyltor i odlingen. Gyltan är
en fisk som äter upp lusen som sitter på den odlade
fisken.

Vattnet längs Chiles kust har en optimal temperatur
för laxodling stora delar av året. Men lax finns inte
naturligt i Sydamerika utan fisk från Europa började
importeras för odling under 1990-talet. Branschen
växte snabbt och år 2007 var Chile världens näst
största laxproducent. Under 2008 utbröt massiva
sjukdomsutbrott orsakade av ett virus. Cirka 90 procent av all fisk dog och 13 000 personer förlorade
sina jobb. Med stor sannolikhet kom viruset till
Chile med laxrom från Europa. För att få bukt med
sjukdomen användes stora mängder antibiotika,
utan större framgång. Fiskodlingen i Chile håller på
att återhämta sig men risken är stor att sjukdomen
finns kvar i miljön längs kusten och att nya utbrott
kommer att ske.
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God fiskhälsa i Sverige

Sverige har ett mycket gott fiskhälsoläge, ett av det
bästa i EU när det gäller de allvarliga smittsamma
sjukdomarna. Antalet sjukdomsutbrott i fiskodlingar
har under de senaste 18 åren minskat drastiskt
(figur 2). Det beror på att Sverige har haft en mycket
restriktiv införselpolitik när det gäller odlad fisk,
samt att staten och fiskodlingsnäringen har varit överens om ett program för kontroll och bekämpning
av fisksjukdomar. Men branschen i Sverige är fortfarande liten med få aktörer och är relativt lätt att
kontrollera. Om Sverige tiofaldigar sin produktion

Antibiotika och vaccin i svensk fiskodling

Sjukdomsutbrott i svenska fiskodlingar
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Figur 2. Antalet allvarliga och anmälningspliktiga sjukdomsutbrott i
svenska fiskodlingar under perioden 1994–2011.

till 100 000 ton per år i framtiden så kommer problemen att öka. Det är därför av yttersta vikt att vi
fortsätter vårt goda arbete med att förebygga och åtgärda sjukdomar i fiskodling.
När sjukdom bryter ut i odlingen behandlas fisken
vanligen med läkemedel. Under 1980- och början
av 1990-talet var användningen av antibiotika relativt
stor (figur 3). På 1990-talet utvecklades en rad
vacciner mot de vanligaste sjukdomarna. När vaccinerna började användas i större skala minskade antalet sjukdomsutbrott kraftigt och därmed mängden
antibiotika. Även mängden antiparasitära preparat
som klassas som läkemedel har minskat drastiskt
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Figur 3. Användning av antibiotika och vaccin inom svensk fiskodling.

under perioden 1990–2011. God hälsokontroll och
användningen av vacciner i förebyggande syfte gör
att svenskt vattenbruk har goda förutsättningar att
utvecklas positivt i framtiden.
Fiskrymlingar kan ställa till problem

En stor del av fiskodlingen runt om i världen sker i
nätkassar som är relativt känsliga för yttre påverkan
med risk att det blir hål i nätet och att fisken rymmer.
De vanligaste orsakerna till rymning är hårt väder, is,
olyckshändelser och sabotage. I Sverige saknas stati
stik över mängden förrymd fisk. I Norge är antalet
rymlingar uppåt 400 000 fiskar per år. En avan
cerad gissning är att antalet förrymd fisk i Sverige
ligger på cirka 3 000 per år. Men enskilda händelser
307

kan drastiskt förändra situationen. En större odling
i Västerbotten utsattes under sommaren 2012 för ett
sabotage där kassarna skars upp och cirka 500 000
fiskar rymde. En sådan händelse kan få drastiska
konsekvenser för miljön.
Rymlingar från fiskodling kan ge upphov till två
olika typer av miljöproblem: genetiska effekter och
ekologiska effekter. Genetiska effekter kan uppstå
om fisk från odling förökar sig med vild fisk av samma
art. Ekologiska effekter innebär att förrymd fisk
konkurrerar med vild fisk om till exempel föda och
lekplatser.
Ett exempel på ekologisk konkurrens mellan odlad
och vild fisk är introduktionen av bäckröding från
Nordamerika. Arten togs in i Sverige i sportfiske
syfte i slutet av 1800-talet och spreds snabbt till olika
odlingar runt om i landet. I dag finns arten etablerad
över hela landet med tusentals populationer. Bäck
röding är ekologiskt mycket lik vår inhemska öring
och föredrar samma miljöer. En konkurrenssituation
har uppstått där bäckrödingen är starkare i lite mindre
sjöar och vattendrag. Hundratals öringpopulationer
har därmed blivit utrotade. Numera är det inte til�låtet att sätta ut bäckröding, och odlingen har mer
eller mindre upphört.
De två dominerande fiskarterna inom svenskt
vattenbruk är regnbåge och röding. Regnbågen togs
in från Nordamerika i slutet av 1800-talet. Från

början var syftet att sätta ut den i naturvatten och
förbättra fisket, men på 1970-talet började även
matfiskodlingen. Trots att många miljoner regn
bågar under lång tid antingen har planterats ut som
sportfisk eller rymt från odling så har arten inte
lyckats etablera sig i Sverige. Det finns ett antal på
visade reproduktioner av regnbåge framför allt i södra
Sverige, men avkomman har inte lyckats överleva
och fortplanta sig. Här skiljer sig Sverige från många
andra länder världen där regnbågen har lyckats
etablera sig. Ur ett vattenbruksperspektiv är detta
mycket bra. Regnbågen kan anses som ekologiskt
ofarlig och utgör en mycket liten risk som konkurrent till andra arter.
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Genetisk förorening av vilda populationer

Etablerade arter som lax, regnbåge och röding har
hållits i odling under många generationer, och det
finns avelsprogram som väljer ut (selekterar) snabbväxande fisk som föräldrar till nästa generation. Den
odlade fisken växer i dag 3–4 gånger snabbare än
den vilda fisken. Avelsarbetet leder också till att
fisken tappar egenskaper som är till nytta för ett liv i
naturen. Fisk som rymmer från odling har generellt
mycket sämre överlevnad än vild fisk.
Trots förlorade naturliga egenskaper lyckas odlad
fisk ibland föröka sig med vild fisk. Ett sådant exempel är odlad lax. Effekten blir att gener från odlad

fisk förs in i de vilda populationerna. På lång sikt
kan detta vara förödande för de vilda populationernas
överlevnad eftersom de egenskaper som är till nytta
i odling normalt inte är till fördel i naturen. Denna
genetiska förorening av vilda populationer anses
som den allvarligaste miljöeffekten av fiskodling på
grund av att processen inte är reversibel. Vi kan inte
få tillbaka de gener som förloras.
Rödingsodlingen startade på 1980-talet och har
tagit fart de senaste tio åren. Det finns ett stort antal
rödingspopulationer i Sverige som är anpassade till
olika miljöer och är genetiskt unika. Den svenska
rödingen i odling härstammar från sjön Hornavan i
Norrbotten. Men efter sju generationers avel är den
odlade rödingen genetiskt sett avsevärt skild från
sina vilda släktingar. Här finns således en parallell till
laxodlingen eftersom odlad och vild röding skulle
kunna finnas i samma vattensystem. Hittills har detta inte skett eftersom rödingsodlingen i huvudsak sker
i regleringsmagasin utan vilda populationer. Om det
finns en unik population av röding i en sjö så tillåts
inte odling.
I framtiden kan nya arter bli aktuella för odling,
både inhemska och arter från andra delar av världen.
I varje sådant fall måste en grundlig konsekvensanalys
göras för att bedöma tänkbara risker med rymlingar.
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Miljöeffekter av musselodling

Musselodling är ur många aspekter annorlunda än
fiskodling. Musslor lever på att filtrera växtplankton
ur vattnet, och det gör att de tar bort näring från
vattnet. Man kan säga att de förbättrar miljön ut
ett övergödningsperspektiv. Under 2011 inleddes
försök med musselodling i olika delar av Östersjön,
där musslorna inte blir så stora. De är inte lämpliga
som föda utan odlingen sker enbart i miljösyfte.
Om kvaliteten tillåter kan musslorna användas som
djurfoder. De kan också användas som gödselmedel
i jordbruket vilket ger en sorts kretslopp med åter
föring av näring som har runnit ut i havet. Musslornas
avföring sjunker ner till botten, och det kan ske en
viss anrikning av organiskt material under en mussel
odling. Dessa sediment kan under ogynnsamma förhållanden bli syrefria som ett resultat av nedbrytningen av det organiska materialet.
Musslornas stora kapacitet att filtrera vattnet på
växtplankton kan ändra sammansättningen av djurplankton i området, och djurplankton är i sin tur
många fisklarvers primära föda. Detta är en form
av ekologisk konkurrens som kan påverka lokala
fiskpopulationer negativt. Musselodling är inte förenat med några genetiska risker så länge branschen
inte börjar använda selekterade populationer. Endast
lokala musselpopulationer används i dagsläget och
därmed finns ingen risk för genetiska effekter vid
rymningar.
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Den mest påtagliga miljöpåverkan av musselodling
är att den tar stor plats. Odlingen är uppbyggd med
rader av linor som spänns ut med bojar. Från dessa
linor hänger odlingsband som musslorna fastnar och
växer på. En musselodling om 200 tons produktion
kräver cirka 3 750 m² (250 x 15 m), en tämligen stor
yta i ett kustlandskap. Det har inverkan på landskapsbilden och kan utgöra ett fysiskt hinder för det
rörliga friluftslivet.

Anders Alanärä är professor vid Institutionen för vilt,
fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. Aktuella
forskningsområden är dels ekosystemeffekter av fisk
odling i regleringsmagasin, dels kompensationsodling av
lax inom ramen för Formasprojektet SMOLTPRO.

Viktigt med ramar för vattenbruket

Samhället behöver sätta gränser för hur stor på
verkan vi kan tåla från vattenbruket, det vill säga
väga nyttan mot skadan. Vattenbruk är en relativt
ny näring där acceptansen för miljöpåverkan inte är
lika stor som för andra näringar. Fiskodling släpper
ut näringsämnen som kan leda till övergödnings
effekter och sprida sjukdomar till vilda fiskar. Odlad
fisk kan rymma och orsaka genetiska och ekologiska
störningar. Musselodlingar påverkar landskaps
bilden och förändrar den lokala livsmiljön för andra
organismer.
Om politiker och myndigheter i Sverige kan sätta
rimliga ramar för verksamheten har vattenbruket
stor potential att utvecklas positivt, skapa arbets
tillfällen i framför allt glesbygden och producera
nyttiga livsmedel. En felaktig utveckling kan där
emot leda till allvarliga problem.
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Bönder till havs – något för Sverige?
Kommer vi att ha svenska havsbönder i framtiden?
Skulle de kunna odla och skörda nya resurser ur
havet på ett hållbart sätt för att skapa arbetstillfällen
och utveckla kustregioner? Odlade mikroalger, makro
alger och musslor samt vilda makroalger och vass
kan bli råvaror för produkter som bioenergi, läkemedel, färgämnen, gödsel och foder – om vi använder dem på ett klokt sätt i en fabrik. Det här
kan vara både ekologiskt och ekonomiskt lönsamt,
skriver Fredrik Gröndahl. Men då bör vi också sätta
ett värde på samhällsnyttan av indirekta nyttor som
till exempel minskad övergödning, renare stränder
och kustvatten som lockar fler turister.

Fredrik Gröndahl,
Kungliga tekniska högskolan.
314

315

B

åde stora makroalger och små mikroalger kan
ha en viktig roll i jordens framtida energi
försörjning. Under de senaste fem åren har algforskningen ökat markant i världen och stora satsningar
görs till exempel i USA, Nederländerna, Kina och
Australien. Den ekonomiska drivkraften är att alger
kan bli råvara för produktion av biobränslen som
biogas, etanol och biodiesel. Speciellt odlade fettrika
mikroalger har stor möjlighet att i framtiden ersätta
användningen av fossila bränslen och användas till
produktion av biodiesel.
Intresset ökar också för att använda stora brunalger
som råvara för biogas- och etanolproduktion. Intresset
blir inte mindre av att alger också innehåller många
värdefulla substanser som kan utvinnas samtidigt som
man producerar biobränslen, till exempel färgämnen,
mineraler och läkemedel. Den stora utmaningen är att
i en fabrik, ett bioraffinaderi, göra detta på ett klokt
sätt så att man får ut största möjliga värde från råvaran.
Mikroalger kan man odla på land i slutna bio
reaktorer eller öppna dammar med mer eller mindre
slutna kretslopp av vatten och närsalter. Makroalger
kan odlas på repnät i skyddade lägen i skärgården,
som man gör i Skottland och Danmark. Man kan
också ta upp kringflytande algbiomassa direkt från
havet, som man gör vid Sveriges sydkust i Trelleborg.
Havsodlingar av alger kan fungera som närsaltsfällor
om de kombineras med fiskodlingar och tar upp
fiskarnas närsaltsutsläpp.
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Odlade mikroalger, makroalger och musslor samt vilda makroalger och
vass kan användas till produktion av bioenergi och produkter som foder,
läkemedel, färgämnen och gödsel. Det gäller att i en fabrik göra detta
på ett klokt sätt så att man får ut största möjliga värde från råvaran.

Fördelar med algodling

Fördelen med odling av alger är att man slipper påverka de vilda algsamhällena som är viktiga i eko
systemen i kustnära områden och därför olämpliga
att ta upp. En annan stor fördel är att alger kan odlas på
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ett sådant sätt att de inte konkurrerar om jordbruksmark för matproduktion, till skillnad från oljerika
växter som raps och oljepalmer. Alger har dessutom
mycket snabb tillväxt och kräver liten odlingsyta. Från
raps kan man producera cirka 350 liter biodiesel per
hektar, och från oljepalmer i tropiska områden drygt
5 000 liter biodiesel per hektar. Det ska jämföras
med effektiva mikroalgsodlingar som kan producera
mellan 12 000 och 100 000 liter biodiesel per hektar
beroende på var odlingen ligger i världen. De här
siffrorna kan förklara det mycket stora intresse för
algenergi som nu växer fram på olika håll i världen.
Det verkar som om algodling och förädling av algprodukter kan lösa många hållbarhetsproblem och
bli en viktig framtidsnäring som skapar nya arbeten
och välstånd i kustzoner över hela världen. Men som
med alla ny teknik finns det givetvis mängder av
problem som måste lösas för att vi ska få en framtida
blomstrande algindustri.

I Shandongprovinsen i Kina finns en av världens största ”racer way
Industriponds” som är öppna odlingar av mikroalger. Avdelningen för Industri
ell ekologi på KTH samarbetar med kinesiska partner för att utvärdera
hur mycket energi som går åt att driva anläggningen och hur mycket
energi i form av biodiesel som kan produceras. Foto: Zhejiang University,
Hangzhou, Kina

Slutna bioreaktorer och slutna kretslopp

Det kan ta tio år eller mer att hitta lösningar på problemen när det gäller storskalig odling av mikro
alger för bioenergiproduktion. Det går alldeles
utmärkt att odla olika typer av mikroalger på ett
lönsamt sätt i bioreaktorer för att producera produkter med högt förädlingsvärde, till exempel pigment eller andra värdef ulla substanser. Men när det

Bioreaktorer för odling av mikroalger bör vara slutna och gjorda i billigt
material. Det kan till exempel vara ” flat panels”, det vill säga stora
plastpåsar fyllda med vatten. Bilden är från AlgaePARC vid Wageningen
University and Research Park i Nederländerna. Foto: AlgaePARC
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gäller algbiobränslen pratar vi om en uppskalning av
gigantiska mått.
Den storskaliga odlingen sker i dag i öppna dammar
som kallas ”racer way ponds”. Dammarna är in
effektiva och har negativ energibalans. Det betyder
att det går åt mer energi för att driva anläggningen
än den energi man får ut. En annan nackdel är att
algodlingarna kan tas över av ”vilda” arter som inte
är lika fettrika och inte lika lämpliga som råvara för
biodiesel. De öppna dammarna kräver också relativt stor markyta. Framtiden ligger i stället i att odla
mikroalgerna i slutna bioreaktorer som är gjorda av
billigt material. Närmast tillhands är stora plastpåsar
fyllda med vatten, ”flat panels”, som också utjämnar
dygnsmedeltemperaturen.
Men det största problemet är den stora mängd
näringsämnen som behövs för tillväxten. Även om alg
erna gärna växer i avloppsvatten så är det inte nog för att
täcka det näringsbehov som behövs för storskalig odling.
Studier från Finland har visat att om allt avloppsvatten
från finska reningsverk användes som näringskälla till
algodlingar för biodieselproduktion så skulle man ändå
bara kunna producera ungefär 2 procent av Finlands
bränslebehov. För att lyckas med riktigt storskaliga
algodlingar behöver man recirkulera näringsämnena
och skapa slutna kretslopp. Och detta är möjligt eftersom restprodukten från biodieselproduktionen innehåller mycket näring, och eftersom själva dieselproduktionen inte förstör näringsämnena.

Kan man odla mikroalger i stor skala bara på varma
breddgrader eller skulle det gå också i Skandinavien?
Allt är givetvis lättare på soliga breddgrader utan
stora årstidsvariationer, men konsten är att odla rätt
arter. Därför är intresset särskilt stort för arktiska
mikroalgsarter och arter från till exempel Östersjön.
Här kan man hitta arter som kan tillväxa under kalla
förhållanden och med lite ljus. Den totala ljusinstrålningen över året har jämförts på svenska breddgrader
och i Medelhavsområdet. Det visar sig att våra långa
ljusa sommardagar delvis kompenserar för de mörka
vinterdagarna. Om man använder arter som är anpassade för vårt klimat så kan storskalig algodling
fungera även i Sverige. Att producera biodiesel från
alger i lågproduktionsområden som Sverige kommer
ändå att vara betydligt mycket effektivare än bio
dieselproduktion från jordbruksväxter som raps.
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Svenska projekt i Trelleborg och Kalmar

Vår forskargrupp på KTH har studerat hela den tekniska produktionskedjan från odling av mikroalger,
makroalger och musslor eller upptag av vilda makroalger och vassar till produktion av bioenergi. När det
gäller upptag av makroalger och vassar har studierna
varit fokuserade på Östersjön. Storskalig odling av
mikroalger studeras i ett samarbetsprojekt i Kina.
Vi har följt flera lokala och regionala projekt längs
Östersjökusten. Målsättningen är att se om upptag
eller odling av alger och musslor samt skörd av vass

kan minska övergödningen i en kustzon samtidigt
som det bidrar till den lokala ekonomin. Går det att
genomföra dessa havsresursprojekt på ett hållbart
sätt där hänsyn tas till ekologiska, socioekonomiska
och tekniska aspekter av hållbar utveckling? De regionala svenska projekt som vi hittills har fördjupat
oss i är lokaliserade till dels Trelleborgs kommun där
vi följer deras kretsloppsprojekt, dels Kalmarregionen
där vi arbetar med projektet ”Nya substrat från havet”.
I Trelleborg har fokus legat på hållbar användning
av de stora mängder fintrådiga rödalger som täcker
den långgrunda botten flera kilometer ut till havs.
Rödalgerna gynnas av kväve- och fosforutsläpp från
det intensiva skånska jordbruket. De flyter i land
och luktar starkt och obehagligt när de bryts ner.
Här vill man se om ett miljöproblem kan omvandlas
till en resurs som kan bli basen för flera nyttigheter.
Kan man producera biogas och biogödsel och samtidigt minska den kustnära övergödningen genom
det upptag av närsalter som sker när man plockar
upp algbiomassan? Andra fördelar som studeras är
hur upptaget av alger kan leda till ökad biologisk
mångfald och hur mer algfria stränder kan gynna
turismen.
I Kalmarregionen har fokus legat på skörd av
vass för biogasproduktion. Man försöker också odla
blåmusslor i Östersjön för att i första hand minska
mängden närsalter i havet. Musselbiomassan kan bli

I ett försök i Kalmarregionen odlas blåmusslor på rep, i första hand för
att minska mängden närsalter i havet, i andra hand för att använda
musslorna till foder, gödsel eller biogas. Foto: Karl och Pia Norling
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En vanlig syn vid svenska sydkusten är breda bälten av trådformiga fri
friflytande rödalger som kan sträcka sig hundratals meter ut från stranden.
Foto: Fredrik Gröndahl

musselmjöl som kan användas till foder och gödsel
eller för biogasproduktion.
Svårt att värdera samhällsnyttan

Resultaten visar så här långt att upptag av vilda trådformiga rödalger från svenska sydkusten kan ha flera
positiva effekter. I de undersökningar som har gjorts
kan man konstatera att upptag av friflytande eller
på stranden uppsköljd algbiomassa inte har några
stora negativa ekologiska konsekvenser. Det finns
också stor och varaktig tillgång på algbiomassa som
kan användas. De tekniska undersökningarna visar
att rödalgerna går bra att använda för biogasproduktion och att det är energimässigt lönsamt att plocka
upp algerna, producera biogas och uppgradera den
till fordonsgas. Upptaget av fosfor och kväve med
vass, alger och blåmusslor är också betydande och
bör minska den kustnära övergödningen.
En fråga som återstår är att undersöka om den här
typen av havsbruk socioekonomiskt är lönsamt. Här
stöter man på samma problem som med vasskörd
och odling av blåmusslor i Östersjön. Hur värderar
vi upptag av fosfor och kväve från havet och den
minskade övergödningen? Hur sätter vi pris på att
stränderna på sydkusten rensas från algbiomassa och
lockar fler turister? Hur värderas samhällsnyttan
mot de faktiska kostnaderna som finns i sådana här
projekt? Att bara producera biogas är inte lönsamt.
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Vi måste också räkna med alla de indirekta nyttor
som upptaget av biomassa leder till. Här behövs det
ökat samarbete mellan miljöekonomer, ekologer och
ingenjörer.
De första preliminära resultaten visar att upptag
av friflytande alger och eventuellt också skörd av
vassar möjligen kan vara samhällsekonomiskt försvarbart och även vara ett hållbart resursutnyttjande
längs vissa av Östersjöns kuster.
Får vi svenska havsbönder?

De svenska projekten i Trelleborg och Kalmar berör
frågeställningar kring det som kallas ”blå tillväxt”.
Är det möjligt att på ett hållbart och långsiktigt sätt
utnyttja havets resurser för att skapa nya arbetstillfällen och utveckla kustregioner? ”Blue Growth” har
blivit en del EU:s framtidsstrategi och en viktig del
av Östersjöstrategin.
Kan det vara möjligt att i svenska kustvatten utveckla en blomstrande hållbar industri baserad på
havsresurser som alger eller musslor? Kan vi i framtiden få ”havsbönder” som odlar alger till bioenergi
och musslor till musselmjöl som kan bli mat till
höns, grisar och odlad fisk? Är ”blå tillväxt” en utopi
eller en fantastisk framtidsmöjlighet?
Svenska hav har problem med låg salthalt och stora
temperaturvariationer mellan sommar och vinter.
Många andra havsområden har naturligt bättre
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förutsättningar. Samtidigt har vi kunnande och avan
cerad teknik, och för vissa arter som till exempel blå
musslan är svenska havsområden mycket lämpliga. Vi
har en stor skärgård med skyddade lägen, så samman
taget är det inte så illa. Med lite framtidstro, nyfikenhet och vilja att satsa på något nytt och innovativt – så
varför inte svenska havsbönder?

Vägar till
hållbart fiske

Fredrik Gröndahl är universitetslektor och docent vid
Avdelningen för Industriell ekologi på KTH. Han forskar
om hållbart utnyttjande av marina resurser från Östersjön
och är projektledare för Formasprojektet ”Hållbar
användning av naturresurser från Östersjön baserad
på ekologisk ingenjörskonst”.
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EU och fiskeripolitiken
En ny gemensam fiskeripolitik är på gång när detta
skrivs. Fiskeripolitiken från år 2002 har inte lyckats
nå sina mål. Inför reformarbetet pekade kommissionen
på ett antal brister, bland annat fortsatt överkapacitet
i fiskeflottan och inrotad nonchalans mot regel
systemet.

Fiskeripolitiken är ett av de politikområden där med
lemsstaterna har överlåtit mycket bestämmanderätt
till EU. Det innebär att kommissionen lägger förslag om dels de regler som ska gälla för fisket, dels
hur det ekonomiska stödet ska fördelas. Besluten fattas
av ministerrådet, som består av medlemsstaternas
fiskeriministrar.
EU:s fiskeripolitik ses över grundligt vart tionde år.
Den senaste reformen trädde i kraft år 2002. Arbetet
med en ny fiskeripolitik har pågått några år. Kommissionen har lagt ett förslag, och EU-parlamentets
fiskerikommitté kom med sina ändringsförslag i
december 2012. Parlamentet stödde kommitténs förslag i en omröstning i februari 2013. Därefter vidtar
förhandlingar mellan ministerrådet, kommissionen
och parlamentet för att de ska enas om ett gemensamt förslag i en omröstning som ministerrådet kan
ta ställning till, förhoppningsvis före utgången av
år 2013.
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Den gemensamma fiskeripolitiken fastställer år
ligen hur mycket totalfångsten av ett bestånd ska vara
nästkommande år. Denna totalfångst fördelas till
medlemsstaterna i form av nationella kvoter. Staterna
fördelar sedan själva kvoterna på olika sätt till sina
fiskeflottor och ansvarar för att de inte överskrids.
Skötseln av fisket brukar kallas fiskeriförvaltning.
Blygsamma resultat av tidigare fiskeripolitik

Huvudsyftet med fiskeripolitiken har länge varit
att skapa ett varaktigt hållbart fiske baserat på ”väl
mående” fiskbestånd, men målet har inte nåtts. I
dag är cirka hälften av alla bestånd i östra Atlanten
och runt 80 procent av bestånden i Medelhavet överfiskade.

Resultaten av 2002 års fiskeripolitik är blygsamma.
Inför det reformarbete som ska leda till en ny fiskeri
politik år 2013 har kommissionen pekat på ett antal
brister:
• fortsatt överkapacitet i fiskeflottan
• otydlig politisk målsättning som ger otillräcklig
vägledning för beslut och genomförande
• ett beslutssystem som uppmuntrar till kortsiktiga
beslut
• ett regelsystem som inte ger fiskeindustrin tillräckligt
ansvar
• inrotad nonchalans mot regelsystemet
Komissionens förslag till ny fiskeripolitik

Fiskeripolitiken från år 2002 syftade bland annat till:
• att ha ett längre tidsperspektiv i förvaltningen
genom att införa återuppbyggnads- och förvalt
ningsplaner
• att öka engagemanget hos bland annat yrkesf iskare,
fritidsfiskare och miljövårdare genom att bilda regionala rådgivande nämnder
• en ny politik för fiskeflottan genom att införa
nationella övre begränsningar för flottkapaciteten
• att stoppa bidragen till nybygge av fartyg genom
att ändra inriktning på det ekonomiska stödet

Här nedan presenteras några punkter i kommissionens förslag till ny fiskeripolitik. Den övergripande
målsättningen är att fiskeripolitiken ska säkerställa
att fiske- och vattenbruksverksamheterna skapar
långsiktigt hållbara villkor miljömässigt, ekonomiskt
och socialt – och bidrar till att trygga livsmedelsförsörjningen. Försiktighetsprincipen ska tillämpas i
fiskeriförvaltningen, och den gemensamma fiskeri
politiken ska införa en ekosystemansats i fiskeri
förvaltningen för att säkerställa att inverkan på de
marina ekosystemen begränsas. Dessutom ska kraven
i unionens miljölagstiftning integreras i den gemensamma fiskeripolitiken.
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Fleråriga och ekosystembaserade förvaltningsplaner
Fleråriga skötselplaner (förvaltningsplaner) för fisket
ska antas. De ska innehålla kvantifierbara mål uttryckta som fiskeridödlighet (den andel av ett fiskbestånd som har fångats under året) och/eller lek
biomassa (biomassan hos den del av beståndet som
kan föröka sig) samt ha tydliga tidsramar för när
målen ska vara uppfyllda. Målet för en flerårig förvaltningsplan ska vara att beståndet ett visst år ska
ha nått en sådan storlek att det kan ge maximalt
hållbart uttag (maximum sustainable yield, MSY ),
det vill säga ett årligt uttag som kan göras med bibehållen storlek på beståndet. Det medför att fiskeri
dödligheten måste hållas på en viss nivå som ska
anges i förvaltningsplanen. I blandfisken (fiske efter
flera målarter) ska det mest överfiskade beståndet
bestämma fiskets omfattning, och då måste skötselplanen enligt kommissionens förslag omfatta flera
arter.
Om det saknas tillräcklig information för att uppskatta MSY för ett bestånd ska försiktighetsprincipen
tillämpas. Det betyder att ett temporärt ”gissat”
värde på MSY används tills det finns mer kunskap.
De fleråriga planerna ska medföra att bestånden når
nivåer som överstiger vad som krävs för maximalt
hållbart uttag till år 2015. Planerna ska också innehålla åtgärder för att minimera fiskets effekter på
ekosystemen.
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Förbättrat vetenskapligt underlag
Insamlingen av data kring fiskbestånd och fiskets
inverkan på havsbotten ska utökas och intensifieras,
menar kommissionen. Nationella datainsamlingsprogram ska antas för perioden 2014–2020. Även
för forskning och innovation ska medlemsstaterna
upprätta program. De ska också säkerställa att de
besitter den kompetens och de personalresurser som
behövs för den vetenskapliga rådgivningsprocessen.
Förbud mot utkast av oönskad fångst
All fångst av kommersiella arter ska tas i land (landas).
Kommissionen föreslår att förbud mot utkast av
oönskad fisk ska bli infört den 1 januari 2014 för
frisimmande (pelagiska) arter och senast den 1 januari
2016 för de flesta bottenlevande arter. Fångst av individer som inte har nått en viss minimistorlek får
inte säljas på den vanliga marknaden utan får bara
användas för framställning av fiskmjöl och fiskolja.
Decentraliserad förvaltning
EU (parlamentet och ministerrådet) ska definiera
ramverket och de grundläggande principerna för
förvaltningen, det vill säga besluta om de fleråriga
skötselplanerna. Det ankommer sedan på medlemsstaterna att besluta om genomförandet. Det kräver
ett regionalt samarbete genom de rådgivande regionala nämnderna och ökat deltagande av fiskarnas
organisationer.
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Fisket ska göras lönsamt
Individuella fångsträttigheter (kvoter) som kan säljas
eller köpas av rättighetsinnehavaren kallas överförbara fångsträttigheter. Kommissionen föreslår att
ett system med överförbara fångsträttigheter ska
vara infört den 31 december 2013 för fartyg längre
än 12 meter samt för alla fartyg mindre än 12 meter
som fiskar med släpredskap. En fångsträttighet ska
vara giltig i minst 15 år. Detta ger industrin ett längre
tidsperspektiv och större flexibilitet samtidigt som
det medverkar till att minska överkapaciteten i flottan,
enligt kommissionens sätt att se. Medlemsstaterna
ska föra register över fångsträttigheter. Individuella
fiskemöjligheter får även leasas inom en medlemsstat
och kan också få leasas till och från andra medlemsstater.
Småskaligt, kustnära fiske ska stödjas
Medlemsstaterna behåller enligt förslaget sin rätt att
begränsa fisket inom 12 sjömil från kusten, så att de
kan tillåta fiske bara för fartyg som av tradition har
fiskat där. Detta ska gälla fram till år 2022. Medlems
staterna får även vidta andra beståndsbevarande åtgärder inom sin tolvmilsgräns, men åtgärderna måste
vara lika för alla fiskande.

och socioekonomiska standarder för vattenbruket.
En rådgivande nämnd bör inrättas för vattenbruket.
Moderniserat finansiellt stöd
Stöd kommer att fokuseras till områden som stöder
målsättningen om ett hållbart nyttjande, det vill
säga miljöhänsyn, nyskapande, kustfiskeutveckling
och forskning. Inget flottstöd ska utgå som främjar
överkapaciteten, och inget stöd till dem som bryter
mot regler. Medlemsstater kan gå miste om stöd om
de bryter mot principen om varaktig hållbarhet, menar
kommissionen.
Ökat internationellt ansvarstagande
Det ska tas krafttag för att främja varaktigt hållbart
fiske internationellt, och det ska ske samarbete med
länder utanför EU och med internationella organisationer för att bekämpa olagligt fiske och för att
minska överkapaciteten i fiskeflottorna.
Många ändringsförslag från parlamentets
fiskerikommitté

Varaktigt hållbart vattenbruk ska utvecklas
Medlemsstaterna ska göra planer för hur administrativa hinder kan tas bort samt sätta miljömässiga

EU-parlamentets fiskerikommitté antog i december
2012 kommissionens förslag – men med 331 förslag
till ändringar, tillägg och strykningar.
Kommittén föreslog bland annat att de fångst
rättigheter som medlemsstaterna delar ut inte nödvändigtvis ska vara överförbara, det vill säga kunna
köpas och säljas. Men medlemsländerna bör få
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inrätta överförbara rättigheter på frivillig basis, fast
senarelagt till den 31 december 2015 i stället för den
31 december 2013. Frågan om fångsträttigheternas
överförbarhet var kontroversiell i kommittén och resulterade i det här kompromissförslaget.
Som ett tillägg till regelverket förslår fiskeri
kommittén att medlemsstaterna ska inrätta ett samman
hängande nätverk av områden som skyddas från fiske,
omfattande minst 10 procent av medlemsstatens territorialvatten. De fiskefria områdena ska vara inrättade
senast år 2020.
Fiskerikommittén anser att fleråriga förvaltningsplaner ska vara beslutade senast år 2015 och att målet
om maximalt hållbart uttag ska vara nått år 2020 i
stället för år 2015. Vid de ministerrådsmöten som
beslutar om framtida fiskemöjligheter ska en delegation från parlamentet och en från de rådgivande
regionala nämnderna vara närvarande.
Bokens övriga artiklar om fiskeripolitiken

Övriga forskare som har lämnat bidrag till bokens
avdelning ”Vägar till hållbart fiske” behandlar ett
flertal olika aspekter på förbättrad förvaltning av
havets resurser.
Ulf Bergströms plädering för fiskefria områden som
en viktig del av förvaltningen blir väl tillgodosedd
om fiskerikommitténs tilläggsförslag går igenom.
Sebastian Linke argumenterar för att ge fiske
näringen ett större ansvar i förvaltningen. Det rimmar
336

väl med kommissionens förslag om att medlemsstaterna själva, i samarbete med de regionala råd
givande nämnderna, ska besluta om hur de fleråriga
skötselplanerna ska genomföras.
Lena Gipperth anser att fisket ska betraktas som
miljöfarlig verksamhet. Hennes syn återspeglas bara
vagt i kommissionens förslag, som dock framhäver
att kraven i miljölagstiftningen ska integreras i fiskeri
politiken – en ståndpunkt som ligger i linje med
Lena Gipperths synsätt.
Håkan Eggert och Thomas Sterner diskuterar ”väldefinierade fångstandelar” som ett lämpligt verktyg
för att lösa problemen med överfiske. De menar att
fiskarna bör få äga sina fångstandelar så att de kan
sälja dem om de vill. De belyser fördelar och nack
delar med att göra fiskerätter överförbara.
Friederike Ziegler, Sara Hornborg och Andreas
Emanuelsson pekar på ett problem med individuella
överförbara kvoter, nämligen att rättigheterna oftast
delas ut baserat på hur mycket man har landat tidi
gare. De tre forskarna vill att fiskerättigheter i stället
ska fördelas efter miljöprestanda. De menar att livscykelanalyser skulle kunna ge mer miljöanpassat
fiske. Genom att titta på hela produktionskedjan
från hav till bord blir det lättare att undvika åtgärder
som ger mindre miljöpåverkan i en del av kedjan och
samtidigt mer i en annan del.
Bengt Sjöstrand, tidigare på Fiskeriverket
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Världens fiskbestånd
– hållbart läge eller nära kollaps?

Bengt Sjöstrand är före detta forskare vid dåvarande
Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium. Han har lång
erfarenhet av beståndsuppskattning och rådgivande verk
samhet inom Internationella havsforskningsrådet ICES.
Ordlista

På sidan 442 finns en ordlista som kan vara bra att
titta i vid läsningen av bokens avdelning "Vägar till
hållbart fiske".

Hur går det för torsken i Östersjön? Frågan är lika
aktuell i dag som för tio år sedan. Vissa forskare
säger att torskbeståndet i östra Östersjön har återhämtat sig; enligt andra är läget fortfarande osäkert.
Det finns tecken på en positiv utveckling för fisk
bestånden i norra Europas vatten, men mycket återstår att göra. Och i Medelhavet och Svarta havet är
läget allvarligt för många fiskbestånd. Fisketrycket
kan regleras genom styrning av fiskeflottorna, men
fiskbestånden påverkas också av klimatförändringar,
föroreningar och förstörda livsmiljöer, skriver Michele
Casini och Massimiliano Cardinale.

Michele Casini,
Sveriges lantbruksuniversitet.

Massimiliano Cardinale,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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arina resurser och marina ekosystem har
genomgått dramatiska förändringar under
det senaste århundradet. Många bestånd har kollapsat, den biologiska mångfalden har minskat, näringsvävens sammansättning och ekosystemets funktion
har förändrats. Förändringarna beror till stor del
på överfiske, men även på klimatförändringar och i
kustområdena på övergödning. Överfiske leder ofta
till att biomassan minskar direkt hos de ekonomiskt
mest värdefulla fiskpopulationerna. Klimatet å andra
sidan påverkar i allmänhet överlevnaden hos fiskens
tidiga stadier, det vill säga ägg och larver. I dag är
forskarna ganska eniga om att både klimatförändringar och människans fiske och utsläpp av näringsämnen påverkar marina organismers och hela ekosystems dynamik.
   Världstoppmötet om hållbar utveckling som
hölls i Johannesburg i augusti 2002 lade grunden
till en radikal förändring av den framtida fiskeri
näringen och förvaltningen av marina ekosystem.
Mötet antog en genomförandeplan som sa att det
senast år 2010 skulle ha införts en ekosystembaserad
strategi för fiske (innebär att man tar hänsyn till hela
ekosystemet och inte bara till fisken), att destruktiva
fångstmetoder skulle ha upphört och att det skulle
ha upprättats marina skyddsområden i enlighet med
internationella lagar och baserat på vetenskapliga
fakta.

Vid mötet kom man också överens om att arbeta
för omedelbar återhämtning av världens utarmade
fiskbestånd till nivåer som ger maximal hållbar avkast
ning. Maximal hållbar avkastning definieras i allmänhet som det största möjliga uttag som kan göras ur en
förnybar källa utan att skada dess förmåga att förnyas
genom naturlig tillväxt och återväxt. När det gäller
fiskbestånd ligger ofta ett hållbart uttag på mellan 20
och 50 procent av den ofiskade biomassan av lekmogna individer, den så kallade lekbiomassan.
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Överfiske eller inte överfiske – det är frågan

Har tidigare utfiskade bestånd börjat visa tecken på
förbättring och återhämtning eller inte? Läget för
världens fiskerinäring har varit en kontroversiell
vetenskaplig och social fråga under de senaste 20
åren. Både bevarandeekologer och fiskeexperter har
konstaterat att överfiske är ett allvarligt problem,
men deras åsikter skiljer sig kraftigt åt när det gäller
hur stort problemet är och vilka åtgärder som är
mest effektiva. Med överfiske menas den mängd
fångad fisk som ligger över maximalt hållbart uttag,
det vill säga hur mycket för mycket fisk vi fångar för
att det ska vara hållbart på lång sikt.
Genomslagskraftig forskning tyder på att vi främst
har fiskat ut världshavens rovdjur som på grund av
det har minskat med 25 procent. Dessutom hävdar
ett forskarlag som leds av bevarandeekologen Boris

Worm att om dagens trender inte bryts kommer
all fiskerinäring att ha kollapsat år 2048. Worms
slutsatser har kritiserats kraftigt, till exempel av
fiskeexperten och forskaren Ray Hilborn, och har
utmanats även av andra forskningsresultat. Nya analyser av fångster och data från vetenskapliga undersökningar och beståndsutvärderingar (som letts av
de två rivalerna Worm och Hilborn själva) visar att
den genomsnittliga exploateringsgraden i flera välstuderade områden har avtagit på senare tid, och att
den nu är lägre än den exploatering som förutsägs
kunna ge maximalt hållbart uttag.
Men en stor del av de undersökta fiskbestånden
världen över behöver fortfarande återhämta sig, och
det krävs till och med ännu lägre exploaterings
grad för att förhindra den förestående kollaps som
bestånd av sårbara arter står inför. Det finns exempel, bland annat Alaska pollock, på att det med
stor framgång går att vända trenden, och att det
krävs insatser för att nå liknande resultat inom
andra fiskbestånd, till exempel Stillahavstonfisk.
Det har visat sig att ekosystemen verkligen kan återupplivas och förvaltas på ett hållbart sätt med de
metoder som används, bland annat kvotreglering,
marina skyddsområden och fiskeförbud under vissa
säsonger. Problemet är att de här åtgärderna bara
tillämpas på vissa håll i världen.
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Situationen i Europa

Inom EU har medlemsstaterna kommit överens om
de grundläggande principerna från mötet i Johannesburg. Men fortfarande år 2008 uppskattade man att
de flesta bestånden i europeiska vatten (88 procent)
överfiskades och att 30 procent av dem låg utanför
gränsvärdena för biologisk hållbarhet. Det är viktigt
att tänka på att europeiska vatten omfattar flera stora
marina ekosystem, bland annat Nordostatlanten,
Östersjön, Medelhavet och Svarta havet. Sådana regioner är ekologiskt unika med olika samhällen av
marina organismer. Historiskt sett har de utsatts för
exploatering i varierande omfattning och varit föremål för olika strategier när det gäller rådgivning och
förvaltning.
Vad är egentligen läget för de olika fiskbestånden?
Har det verkligen inte skett någon positiv förändring
i något av de europeiska haven under de senaste åren?
Positiv utveckling i norr

För Nordostatlanten, Nordsjön och Östersjön har
vi granskat utvecklingen för 59 av de kommersiellt
exploaterade fiskbestånden (figur 1). Det innefattar
mer än 90 procent av de landade fångsterna. I analysen ingår de viktigaste svenska fiskbestånden från
Nordsjön, Kattegatt och Östersjön. Analyserna tyder
på att läget för många av bestånden har förbättrats
avsevärt under de senaste tio åren.
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För att avgöra om det förekommer överfiske tittade
vi på två saker, dels på lekbiomassan som är storleken
på det vuxna fiskbestånd som kan föröka sig, dels på
fiskeridödligheten som är den andel av bestånd som
fiskas upp varje år. Vi jämförde situationen för åren
2001 och 2011. Under de senaste tio åren har vi sett
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Figur 1. Förändringar mellan 2001 och 2011 för de Nordostatlantiska
bestånden. Situationen har delats upp i bestånd som fiskas hållbart och
med hållbar fortplantingsförmåga (grönt), och bestånd som fiskas ohåll
bart och med sänkt lekbiomassa (rött). Det gula fältet visar bestånd som
antingen fiskas ohållbart eller har sänkt lekbiomassa.
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Figur 2. Förändringar mellan 2001 och 2011 för Östersjöbestånden.
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ett generellt skifte mot ett hållbart fisketryck och
mot bestånd med hållbar fortplantningsförmåga. År
2001 var den genomsnittliga fiskeridödligheten 1,8
gånger större än det hållbara fisketrycket. År 2011
hade den minskat till 1,18 gånger det hållbara fiske
trycket, medan lekbiomassan hade ökat betydligt
under samma tidsperiod.
Med undantag för de flesta torskbestånd, som
fortfarande överfiskas i stor omfattning, är uttagen
för kommersiellt viktiga bestånd som rödspätta, sjötunga, kolja, vitling och sej nära de nivåer som ger
maximal hållbar avkastning. Det finns alltså tydliga tecken på att åtgärder som redan har införts i
enlighet med EU:s gemensamma fiskeripolitik har
lett till förbättrat läge för många kommersiellt viktiga fiskbestånd i Nordostatlanten. För många andra
bestånd, som till exempel piggvar, hajar och rockor
som ofta fångas som bifångst i fisken efter andra
fiskarter, är data alltför begränsade för att riktiga
uppskattningar av bestånden ska kunna göras, och
läget för dem är därför oklart.

Situationen för fiskbestånden i Medelhavet är där
emot ganska annorlunda. Baserat på de senaste analyserna exploateras 62 procent av fiskbestånden över
målnivåerna för hållbart uttag. Överfiske är det allmänna tillståndet för de fiskbestånd som fångas med

trål och även för havskräftan. Bestånden av kummel
exploateras vid en fiskeridödlighet omkring 1,8 till
8,1 gånger högre än det hållbara uttaget. Hållbara
uttag sker endast i ett fåtal fall. Det gäller pelagiska
bestånd uppe i vattenmassan av små arter som sardiner och ansjovis. Även två av de största pelagiska
fiskarna i Medelhavet överfiskas, nämligen blåfenad
tonfisk (6,6 gånger högre än hållbart uttag) och
svärdfisk (1,1 gånger högre än hållbart uttag).
I Svarta havet är situationen mycket lik den i Medelhavet. De flesta bestånd har historiskt sett fiskats av
den före detta sovjetiska fiskeflottan, men numera
är Turkiet den största fiskenationen i Svarta havet.
Uppskattningar av bestånden har bara gjorts för ett
fåtal arter i området, även om flera arter som taggmakrill, pigghaj och snäckan Rapana venosa också
är föremål för kommersiellt fiske. Med undantag för
skarpsill är situationen för samtliga bestånd mycket
allvarlig, där piggvar, ansjovis och vitling överfiskas i
dag. För det kommersiellt viktigaste beståndet, piggvaren, bedöms situationen som kritisk, där mindre
än 10 procent av lekbiomassan kvarstår jämfört med
situationen under 1950-talet när det industriella fisket
tog fart.
Att situationen i Nordostatlanten, Nordsjön och
Östersjön är så mycket bättre än i Medelhavet och
Svarta havet kan förklaras dels av att det har gjorts
analyser av bestånden under mycket längre tid, dels
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Sämre situation i Medelhavet och Svarta havet

av att Internationella havsforskningsrådet (ICES)
under mer än ett århundrade har fungerat som rådgivare till fiskerinäringen. Rådgivningen har bidragit
till att man har använt effektivare åtgärder för att
hantera fisket under mycket längre tid än i Medelhavet och Svarta havet. Den negativa situationen i
dessa ekosystem kan också förklaras av ekonomisk
konkurrens och små möjligheter för myndigheter att
driva igenom en sund förvaltning.
Osäkert läge för torsken i Östersjön

Östersjön är ett av de stora ekosystem som har påverkats mest av mänskliga aktiviteter som fiske och
utsläpp av näringsämnen. Det är också ett särskilt
känsligt hav med låg salthalt och syrebrist, där de
årliga variationerna kan få stora följder för storlek,
sammansättning och fördelning av olika arter. I
dagsläget anser man att de kommersiellt viktigaste
Östersjöarterna fiskas till lägre än eller strax över det
hållbara uttaget, och att fisketrycket därför är hållbart för de respektive bestånden (figur 2).
Ett särskilt intressant exempel på vikten av att begränsa fisketrycket är torskbeståndet i östra Östersjön. Detta bestånd har överfiskats under decennier
innan EU:s förvaltningsplan trädde i kraft år 2007.
I genomsnitt 90 procent av biomassan av vuxna individer fiskades upp varje år mellan 1966 och 2006.
Enligt förvaltningsplanen får ungefär 30 procent av
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det vuxna beståndet tas ut för att uttaget ska anses
hållbart.
Efter denna reglering har torsken ökat under de
senaste fyra åren och förväntas dessutom fortsätta
öka under de kommande åren (figur 3). Det har
lett till att vissa delar av forskarsamhället har börjat
hävda att torskbeståndet har återhämtat sig. Men
uppskattningarna av bestånden under de senaste
åren är osäkra, och därför är det aktuella läget för
torsken också osäkert. Vidare är rekryteringen (antal
unga fiskar) fortfarande mycket låg, och beståndet
finns för närvarande bara i de sydligaste delarna av
Östersjön medan det tidigare var fördelat över hela
Östersjön. Dessutom har torskarna blivit mycket
magra under de senaste åren, så magra att de ofta
knappast går att sälja. Dessa observationer har lett
till att andra delar av forskarsamhället hävdar att
beståndet är långt ifrån återhämtat och att data för
beståndet bör tolkas försiktigt.
Flera faktorer påverkar torsken

Trots de olika åsikterna är torsken ändå ett exempel
på att ett begränsat fisketryck till hållbara nivåer kan
bidra till att återhämta tidigare överfiskade bestånd.
Detta tyder också på att fiskeridödligheten är en
av de drivande huvudfaktorerna för fiskbestånden.
Men den biomassa som kan nås då fisketrycket är
hållbart kommer att bero på andra faktorer eftersom
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vattenförhållanden och andra delar av närings
väven (bytesdjur och rovdjur) påverkar individernas
tillväxt och dödlighet. Om till exempel salthalten
fortsätter att minska i framtiden kommer rekryteringen av torsk i östra Östersjön att minska eftersom
torskäggen är beroende av en viss salthalt för att inte
sjunka ner i djupa syrefria vatten. Och det kommer
att innebära lägre biomassa för den vuxna fisken
(figur 3).
Ett annat möjligt hot mot torsken i Östersjön är
omfattningen av syrefattiga bottnar, som minskar
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reproduktionen och begränsar torskens utbredning.
Ökad förekomst av torskens pelagiska bytesdjur, som
strömming och skarpsill, kan öka torskens tillväxthastighet men också innebära att fler torskägg tas av
just strömming och skarpsill. Det här visar att man
måste ta hänsyn till samspelet mellan flera arter för
att kunna förvalta fiskbestånden i Östersjön på ett
hållbart sätt.
Vägar framåt

Trots tecknen på positiv utveckling återstår det stora
utmaningar. Forskare och politiker diskuterar möjliga
vägar för att ytterligare förbättra fiskbeståndens
situation. Sådana vägar är bland annat:
• att skapa stora marina reservat
• tids- och områdesbegränsningar för särskilda fångstutrustningar (till exempel trålgränser)
• bättre selektivitet hos fångstutrustningen så att
bifångsterna blir mindre
• balanserade uttag
• förbud mot utkast
• fleråriga förvaltningsplaner som omfattar flera arter
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Figur 3. Lekbiomassa för torsk i östra Östersjön mellan 1966 och 2011.
Linjerna efter 2011 indikerar tre scenarier för beståndsutvecklingen vid
olika klimatförhållanden. Sedan 2007 finns en europeisk förvaltnings
plan som begränsar torskens fiskeridödlighet till 30 procent av det vuxna
beståndet.

Uttag med tanke på fiskens storlek är också en fråga
för den framtida förvaltningen. Större delen av fiskeri
näringen förlitar sig fortfarande på individer som
fångas nära vuxen ålder och då är mycket mindre
än vad som är optimalt. Återställning av bestånds
strukturen hos ett överfiskat bestånd är ytterligare ett
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mål, liksom återgång till den historiska utbredningen
och geografiska fördelningen av bestånden. Men
återhämtning innebär inte nödvändigtvis återställning till historiska nivåer. Bestånden kan fiskas hållbart och återhämta sig från kollaps utan att återgå till
tidigare biomassanivåer. Överfiskning kan nämligen
leda till förändringar hos bestånden som till exempel
mindre storlek vid könsmognad, minskad tillväxt
och ökad naturlig dödlighet. Några av dessa förändringar kan ha genetiska orsaker.
Även om fisketrycket kan regleras genom direkt
styrning av fiskeflottorna och deras aktiviteter är det
utan tvekan så att klimat och vattenförhållanden
kan påverka beståndens produktivitet. Det gäller till
exempel överlevnaden hos unga fiskar och individernas
tillväxthastighet, och alltså även biomassanivåerna
och fångsterna som kan tas ut. Så även om bestånden
kan fiskas hållbart kommer den biomassa de kan nå
och de fångster vi kan ta ut att bero även på flera andra
faktorer, som klimatförändringar, föroreningar och
förstörda livsmiljöer.
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akvatiska resurser på SLU. Han arbetar med bestånds
uppskattning, populationsdynamik och historiska data.
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ningsrådet ICES och inom EU:s vetenskapliga, tekniska
och ekonomiska kommitté för fiske.
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Fiskefria områden kan gynna
både fiske och miljö
Fiskefria områden – är de en möjlighet att återskapa
havets mångfald och gynna fisket, eller ett effektivt
sätt att ta död på en levande kust och skärgård?
Åsikterna går isär och frågan rör upp känslor. Inter
nationella erfarenheter visar att fiskefria områden
kan vara ett viktigt verktyg för ett långsiktigt hållbart
fiske. Nya svenska forskningsresultat ger stöd för
den bilden och visar att starka rovfiskbestånd är
viktiga för att upprätthålla goda livsmiljöer i havet,
skriver Ulf Bergström.

Ulf Bergström,
Sveriges lantbruksuniversitet.
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åra svenska havsområden har stor potential att
producera fisk till glädje för alla som gärna dukar
middagsbordet med mat från havet. De senaste åren
har vi fått vänja oss vid larmrapporter i medierna
om att fisken i svenska vatten och i världshaven håller på att ta slut. Fisken är en gemensam resurs och
den misslyckade förvaltningen är ett skolexempel på
”allmänningens tragedi”. Man har fiskat för hårt på
många arter och det har reducerat bestånden till historiskt låga nivåer.
Fisket är inte ensamt ansvarigt för att mängden
fisk har minskat så påtagligt. Syrebrist i Östersjöns
djupområden gör att torskens ägg kvävs och stora
födosöksområden går förlorade. Grunda kustområden byggs ut, muddras, påverkas av båttrafik och
av övergödning, med följden att det finns allt färre
lämpliga förökningsområden för arter som gädda,
abborre och plattfiskar. Dessutom har människan
återigen fått konkurrens om fisken genom att sälen
har ökat kraftigt– ett hälsotecken i sig, men något
som ytterligare ökar trycket på fiskbestånden.
Fiskets effekter på bestånden

Ett för högt fisketryck är ändå den enskilt viktigaste
orsaken till att många fiskarter har minskat i svenska
havsområden, och att en del till och med är klassade
som hotade. Överfiske leder inte bara till att det blir
färre fiskar, utan de blir också mindre till storleken.
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De stora individerna fiskas bort först eftersom de är
mest eftertraktade och relativt få till antalet. Storvuxna fiskar är värdefulla både för bestånden och för
ekosystemens funktion. Stora honor producerar ofta
mer rom och rom av bättre kvalitet än mindre artfränder. En tiokilos hona är därför värd mycket mer
än tio stycken enkiloshonor, mätt i antalet avkomlingar. Individstorleken styrs till stor del genetiskt,
och därför kan dagens fiske sägas bedriva ett bakvänt avelsprogram i havet genom att man systematiskt tar bort de fiskar som bär värdefulla gener för
snabb tillväxt. Faran i detta är att när vi väl har sållat
bort de här generna ur beståndet kommer det att ta
mycket lång tid att återfå snabbt växande individer.
En stor andel av de kommersiella arterna i Europa
ligger fortfarande under biologiskt säkra gränser,
trots att situationen har förbättrats betydligt de senaste
åren genom förbättrad förvaltning. För yrkesfisk
arna betyder de svaga bestånden att bränsle- och
arbetskostnaderna för varje fångad fisk ökar, och
för fritidsfiskarna att det blir glest mellan huggen.
Den som tycker att havets invånare har ett existens
berättigande i sig lider av blotta vetskapen om hur vi
påverkar ekosystemen.
Fiskets effekter på ekosystemen

Det finns många exempel på hur överfiske har lett
till grundläggande förändringar i ekosystemet, på
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ett sätt som är negativt inte bara etiskt utan även ur
ett nyttoperspektiv. Effekterna av minskade bestånd
av rovfiskar, det vill säga fiskätande arter, kan fortplanta sig neråt i näringsväven (figur 1) och ge upphov

till algblomningar och samma symptom som vi ser
vid övergödning. Sådana negativa effekter har vi sett
i både Östersjön och Västerhavet.
I Östersjön minskade torsken kraftigt under
1980-talet som en följd av för högt fisketryck samtidigt som ogynnsamma miljöförhållanden gav låg
reproduktion. Sedan dess har beståndet ända till de
senaste åren legat på mycket låga nivåer. Minskningen av torsk gav fritt spelrum för dess främsta bytesdjur i Östersjöns utsjösystem, skarpsillen, som ökade
kraftigt. Skarpsillens betning ledde till att det blev
mindre djurplankton och därmed mer växtplankton
och algblomningar.
En likartad utveckling har man haft i Östersjöns
kustområden, där en ökning av förekomsten av storspigg i en del områden lett till massförekomster av
trådalger genom att spiggen har reducerat mängden
kräftdjur som betar på algerna (figur 1). Orsaken
till spiggökningen är inte helt klarlagd, men klimat
förändringar i kombination med minskat tryck från
rovdjur är troligen viktiga delar av förklaringen.
Den ökade förekomsten av storspigg verkar också
ha haft negativ inverkan på Östersjökustens viktiga rovfiskar, abborre och gädda. Spiggen äter rov
fiskarnas ägg och larver och konkurrerar om föda
med larverna. Det här gör att spiggen, trots att den
är ett byte för vuxen rovfisk, kan få en roll som jägare
och orsaka försämrad förökning hos abborre och
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Näringskedja för kusten och utsjön
Trådalger

Fiske
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Figur 1. En förenklad bild av Östersjöns näringskedjor i kustområden
(till vänster) och i utsjön (till höger).

I rovfiskdominerade kustområden är förekomsten av småvuxna fiskarter
låg, och den högre stående vegetationen är välmående med bara lite
påväxtalger.

I områden där rovfisk saknas dominerar småvuxna fiskar, främst storspigg i
Östersjön, och dessa bidrar till trådalgsblomningar som kväver den högvux
högvuxna vegetationen. Följden är försämrade livsmiljöer där fiskars förökning
inte fungerar så bra. Foto: Ulf Bergström
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gädda. Genom samma mekanismer kan skarpsillen
ha negativ effekt på torskens förökning.
I Västerhavet har överfiske lett till kraftigt minskade
bestånd av de flesta storvuxna fiskarter, i synnerhet
torskfiskar. I kustområdena har mängden småvuxna
fiskar och större krabbor samtidigt ökat kraftigt,
vilket i sin tur har minskat mängden betande kräftdjur. Resultatet av denna trofiska kaskadeffekt är att
förekomsten av trådalgsmattor har ökat och att utbredningen av ålgräsängar har minskat. Ålgräs är en
viktig strukturbildande art längs västkusten och när
den försvinner får det negativa konsekvenser för den
biologiska mångfalden. Även många fiskars förökning påverkas. Här har vi alltså ytterligare ett exempel
på hur fiskets effekter fortplantar sig genom näringsvävarna och ger upphov till effekter som vi tidigare
enbart förknippade med övergödning. Vi kan alltså
sluta oss till att åtgärder som stärker rovfiskbestånd
samtidigt kan förväntas lindra de övergödnings
symtom i form av frodiga trådalgsmattor som vi
tidigare enbart förknippade med för höga närsaltshalter i havet.
Fisket dras också med problem i form av bifångst
och påverkan på livsmiljöer. I oselektiva fiskeredskap
fångas en hel del ungfisk och fisk av oönskade arter.
Likaså dödas sälar, tumlare och fåglar. Livet på havsbottnarna påverkas starkt av trålning, och det kan i
sin tur slå tillbaka mot fisken genom att de unga
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individernas gömställen försvinner, liksom tillgången
på föda.
För att få till stånd ett långsiktigt hållbart fiske
behöver vi ta fram lösningar för alla dessa problem.
De förvaltningsverktyg som används i dag kan om
de nyttjas på ett riktigt sätt lösa en del av dem, men
inte alla. Därför har fokus riktats mot nya sätt att bevara eller stärka fiskbestånd, bland annat införandet
av fiskefria områden.

Stationära fiskarter är ofta vanliga på rev, där korall
rev dominerar i tropikerna och stenrev i tempererade
områden. Men även hos mer rörliga och vandrande
arter förekommer ofta mer stationärt beteende hos
en del individer. Dessa ”lata” fiskar kan gynnas
inom fiskefria områden och bidra till att även mer
rörliga arter gynnas.
Sparkapital mot beståndskollaps

Fiskefria områden är fredningsområden där allt fiske
är förbjudet, året om. Den internationella termen
marina reservat (marine reserves) används ibland
synonymt till fiskefria områden, men har en bredare
betydelse i och med att all typ av exploatering är för
bjuden. Både fiskefria områden och marina reservat
är exempel på marina skyddsområden (marine pro
tected areas).
Fiskefria områden har framför allt använts i länder
med små resurser för fiskeriförvaltning, eftersom
de är ett enkelt sätt att reglera fisket och lätta att
övervaka. I synnerhet stationära fiskar kan gynnas
även av mindre skyddade områden, eftersom de kan
leva hela sitt vuxna liv inom det skyddade området
utan att bli uppfiskade. De kan även bidra till att
öka mängden fisk i kringliggande områden eftersom
deras ägg och larver sprids med havsströmmarna.

Vetenskapliga studier av fiskefria områden visar att
dessa har starkt positiva effekter på fiskbestånden.
När man har skyddat ett område har både antalet
individer och storleken på individerna ökat, ofta
snabbare än förväntat. Detta har i sin tur ökat reproduktionen kraftigt, och samtidigt bidragit till att
motverka den genetiska utarmning som kan bli följden av att man fiskar selektivt på snabbväxande indi
vider. Även havsbotten har i många fall mått bra av
en fredning eftersom skador till följd av till exempel
trålning har upphört. Man har också sett att stärkta
bestånd av stora rovfiskar har underlättat för stora
brunalger att återkolonisera hårdbottnar, genom
att rovfisken har reglerat förekomsten av brunalgs
ätande sjöborrar.
I vilken omfattning fiskefria områden även på
verkar tillgången på fisk i områden runt omkring är
inte lika välundersökt. Men de studier som har gjorts
visar att man kan upprätthålla eller få ökade fångster
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Fiskefria områden gynnar ”lata” fiskar

av fisk i ett område som helhet genom att helt freda
vissa delområden. Ett annat tydligt tecken på att det
faktiskt sker en export av fisk från fiskefria områden
är att man ofta ser att fiskeintensiteten är mycket
högre kring kanterna av fiskefria områden än längre
bort från dem. Den kanske viktigaste funktionen
hos fiskefria områden är ändå att de fungerar som
en försäkring mot misstag i förvaltningen. Fisken i
det fiskefria området utgör helt enkelt ett sparkapital
som minskar risken för beståndskollaps.

Gäddor i bottengarn
Antal gäddor
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Licknevarpefjärden och Gotska Sandön

I Sverige motsvaras marina reservat närmast av områden som är naturreservat, med skydd i miljölagstiftningen, och där man samtidigt har förbjudit
fiske. Sådana områden är ovanliga i Sverige eftersom vi traditionellt har separerat fiskerifövaltning
och naturvård. Två sådana områden finns i Östersjön, Licknevarpefjärden i Östergötland och Gotska
Sandön norr om Gotland.
I Licknevarpefjärden har fiske varit förbjudet sedan
1980-talet, och bestånden har haft god tid på sig
att gå mot ett mer ursprungligt tillstånd. Intressant
nog skiljer sig fisksamhället i fjärden markant från
andra kustområden. Råkar man exempelvis vara en
mört eller löja får man passa sig extra noga här, för
bestånden av både abborre och gädda är mycket tätare
och består av större individer än i fiskade områden
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Figur 2. Gäddan är en viktig rovfisk i Östersjöns kustekosystem. I fiskefria
Licknevarpefjärden finns det betydligt fler och större gäddor än i fiskade
områden i närheten.

(figur 2). De här båda rovfiskarna är liksom många
andra kustarter relativt stationära och kan därför
gynnas av små fiskefria områden, och Licknevarpefjärden är ett tydligt exempel på att så faktiskt är fallet.
Vid Gotska Sandön infördes fiskeförbud i ett 360
km² stort område år 2006, på uppdrag av regeringen.
Merparten av området var sedan tidigare naturreservat.
Fisket i området hade under många år varit litet och
nu ville man säkerställa att inget ökat fiske skulle
365

påverka bestånden av piggvar och skrubbskädda. En
flerårig uppföljning av effekterna visar att båda art
erna har högre tätheter i det fiskefria området än i
de viktiga fiskeområdena på Gotland. Samtidigt går
havsströmmarna i huvudsak söderut, vilket innebär
att man har en nettoexport av plattfisklarver från
det fiskefria området till Gotland. Därmed kan det
fiskefria området bidra till att upprätthålla goda
fiskbestånd även vid Gotlands fiskeområden.
Öresund och Kattegatt

Ytterligare ett talande exempel kommer från Öresund,
även om det här är fråga om ett område med reducerat fisketryck snarare än ett fiskefritt område. I
Öresund har trålning av sjösäkerhetsskäl varit förbjudet sedan år 1932. Frånvaron av trålning har gett
starkt positiva effekter på fiskbestånden. Bland annat torsk, kolja och ett antal plattfiskar är både betydligt vanligare och mer storvuxna i Öresund än i
närliggande Kattegatt, och det har gått att upprätthålla både yrkesfiske och sportfiske. Detta står i stark
kontrast till Kattegatt där bestånden av torsk- och
plattfiskar snarast har kraschat, och där fisket i dag
är en spillra av vad det kunde vara. Förhoppningsvis
kan införandet av ett fiskefritt område i Kattegatt
år 2010 hjälpa till att återställa bestånden. Men när
bestånden är så pass svaga finns det en risk att en
återhämtning kan dröja mycket länge.
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Det fiskefria området i Kattegatt är Europas största
och utgör ett av fem områden som inrättades samtidigt i svenska havsområden, genom ett nytt regerings
uppdrag. De nya områdena finns i Havstensf jorden
och vid Vinga i Västra Götaland, det redan nämnda
i södra Kattegatt i Halland, Gålö i Stockholms skärgård och Storjungfrun-Kalvhararna i Bottenhavet.
Syftet med uppdraget är att utvärdera vilken potential fiskefria områden har som förvaltningsverktyg.
De här områdena valdes ut för att de har försvagade
bestånd som behöver kraftfulla åtgärder för att bli
starkare. Utvärderingen ska vara klar år 2015. Den
tiden är för kort för svaga fiskbestånd att återhämta
sig helt, men kan ge en uppfattning om vilka bestånd som reagerar positivt på fredningen.
Storfisk på kroken

Våra erfarenheter tyder alltså på att fiskefria områden kan vara ett bra sätt att stärka fiskbestånd även i
svenska havsområden. Man får de positiva effekter i
form av tätare bestånd och större individer som man
eftersträvar, och det ger också högre produktion av
yngel. Dessutom innebär starkare bestånd av rovfisk
att viktiga ekosystemfunktioner kan återupprättas. I
vilken omfattning de fiskefria områdena bidrar till
att stärka fisket i kringliggande fiskade områden vet
vi inte i dag. Ur fiskerinäringens synpunkt är det
här den viktigaste aspekten – kan export av fisk från
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fredade områden kompensera för bortfallet av fiskeområden?
För sportfisket är resultaten goda nyheter eftersom en del av de stora fiskarna kommer att simma
ut ur de fiskefria områdena, och det ökar chanserna
att få storfisk på kroken. Det finns flera exempel på
hur sportfiskerekorden skjutit i höjden efter att fiskefria områden har införts, något som bidragit till
att blomstrande fisketurismindustrier har vuxit upp.
Sverige bäst i Europa på fiskefria områden

Även om vi bara har ett fåtal fiskefria områden i
Sverige är vi ändå ledande i Europa genom att våra
fiskefria områden är förhållandevis stora. Med en total
area på nästan 1 200 km², vilket motsvarar 0,7 procent av Sveriges hav, står de svenska områdena för
så mycket som två tredjedelar av den totala fiskefria
arean i Europa. Antalsmässigt finns de flesta områdena i Medelhavet, men de områdena är mycket
små. Sverige har dessutom Europas största fiskefria
områden i sötvatten genom de områden som infördes i Vättern år 2005. Områdena som motsvarar
15 procent av Vätterns vattenyta har bidragit till en
mycket stark återhämtning hos röding och öring.
Att det finns så få fiskefria områden i Europa, i
synnerhet större områden riktade mot utsjöarter, gör
att vi vet väldigt lite om hur effektiva områdena är
för fiskeriförvaltning. Bristen på kunskap har använts
på ett ologiskt sätt som ett argument för att vi inte
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ska ha sådana områden – vi vet ju inte om de ”gör
någon nytta”. Det svenska arbetet med att följa upp
effekterna av fiskefria områden är extra viktigt efter
som det finns ett stort behov av exempel på hur fiske
fria områden fungerar för europeiska arter. Både
nationellt och internationellt strävar man mot en
ekosystembaserad förvaltning, där man i stället för
den traditionella artvisa fiskeriförvaltningen utgår
från ekosystemet. Det är en utmaning att hitta välfungerande lösningar för en integrerad förvaltning
av så komplexa ekosystem. Här är fiskefria områden
ett intressant verktyg eftersom de har visat sig kunna
ge effekter som kan vara svåra att uppnå med andra
typer av förvaltning. Men de är ingen ensam lösning
på problemen, snarare ett viktigt komplement till
andra instrument.
Fiskefria områden går att kombinera med fiske

Införandet av fiskefria områden har orsakat negativa
reaktioner hos många yrkesfiskare, och det är förståeligt med tanke på att sektorn har haft många hårda
år med vikande fångster och ständigt ändrade regler.
Därför är det viktigt att påpeka att fiskefria områden
inte alltid behöver vara speciellt stora för att fungera.
För att uppnå ett hav i balans och en levande kust
och skärgård (ett av Sveriges miljömål) och för att
säkra tillgången till mat behövs både fisk och fiskare,
men utan det förra finns inte heller det senare.
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Trots att motsatsen ofta hävdas går det att kombinera
fiske med fiskefria områden. Exempelvis kan man
inrätta nätverk av mindre områden i stället för få
stora områden, och därmed se till att enskilda fiskare
inte behöver gå för långt till fiskeplatserna. Och om
de fiskefria områdena stärker bestånden även utan
för områdets gränser – genom export av larver och
utsimmande vuxen fisk – så kanske det trots allt inte
är så dumt att få ett sådant område i närheten av sina
fiskeplatser.

styras av människan. Fiskefria områden behövs, om
inte annat för naturens egen skull.

Ulf Bergström är forskare vid Institutionen för akvatiska
resurser på SLU. Han studerar hur Östersjöns kust
ekosystem påverkas av fiske och miljöförändringar och
ger råd i havsförvaltningsfrågor.

Fiskefria områden för naturens skull

Fiskefria områden är ett verktyg inom fiskeriförvaltningen och kan samtidigt bidra till att återupprätta
rovfiskarnas viktiga funktion i ekosystemet. Men
det finns även andra aspekter som talar för fiskefria
områden. På land finns det många nationalparker
och naturreservat där naturen får utvecklas fritt,
utan exploatering. Dessa områden finns främst för
att orörd natur har ett egenvärde och för att vi har
en moralisk skyldighet att skydda livets mångfald.
Med samma motivering borde vi kunna avstå från
fiske och annat resursnyttjande även i ett antal
marina områden. Med vetskap om att våra kuster
och hav som de ser ut i dag till stora delar har präglats av människans verksamhet skulle det kännas
bra att veta att det finns platser där livet bland tång,
snäckor och fiskar får söka sig egna vägar – utan att
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Låt fiskerinäringen ta större ansvar
för fiskeripolitiken!
Centraliseringen av EU:s fiskeriförvaltning är en av
de viktigaste orsakerna till att vi har misslyckats
med att upprätta ett hållbart fiske. Det går inte att
använda samma finstämda regelverk från Bottenviken till Medelhavet. Under 2013 ska en reformering
av EU:s gemensamma fiskeripolitik vara färdig. Att
vända bevisbördan så att fiskerinäringen får axla
en del av ansvaret för förvaltningen kan komma att
bli ett spännande försök som kan bidra till att tidigare misstag kan undvikas, skriver Sebastian Linke.

Sebastian Linke,
Göteborgs universitet.
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avet är oförfalskat, oändligt och fritt. Kaptenen
på en fiskeskuta som kämpar på det vilda och
råa havet fattar de beslut som krävs. Det är den bild
vi gärna målar upp. Men verkligheten är inte riktigt
sådan. Fiskaren måste rätta sig efter hundratals, väldigt komplicerade regler om var, när och hur han
får fiska – beroende på typen, storleken och motor
effekten på hans båt. Dessutom begränsas fiskaren
av fler och fler andra havsnära verksamheter som
kräver att han navigerar runt enorma vindkrafts
parker, marina skyddsområden, gasledningar och så
vidare. Det finns i dag inte mycket ledigt utrymme i
havet, och det utsätts för allt högre tryck från en lång
rad marina verksamheter, som fiske, sjöfart, turism,
gruvdrift, olje- och gasutvinning samt utvecklingsprojekt för förnybar energi.
Kring fisket utvecklades förvaltningsorgan under
andra hälften av 1900-talet, i synnerhet runt Nordatlanten och i Europa. Katastrofer som kollapsen av
Newfoundlandstorsken i början av 1990-talet var en
väckarklocka om att det behövdes effektivare förvaltning för att undvika sådana enorma effekter av
överfiske. Från en tid då hela världen fiskade torsk
och ingen för ett ögonblick trodde att denna enorma
resurs skulle ta slut, gapade plötsligt näten tomma
under 1990-talet och hela regionen drabbades av en
socioekonomisk nedgång.
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Som att utforska rymden

Redan under slutet av 1800-talet började man ana
de skadliga effekterna av överfiske, en medvetenhet
som utlöstes av att ångmaskinen användes på båtarna.
Trålfisket ökade och användes på 1950-talet i stor
skala. En viktig händelse för fiskeriförvaltningens
utveckling var grundandet år 1902 av den vetenskapliga organisationen ICES (International Council
for the Exploration of the Sea). På den tiden var de
stora världshaven fortfarande stora, fria och till största
delen outforskade. Det uppdrag som ICES påbörjade
för mer än 100 år sedan – att utforska havet och bygga
upp kunskap om världshaven – kan liknas vid dagens
ansträngningar att nå ut i yttre rymden. När det gäller
djuphaven sägs det ibland att vi fortfarande vet mindre
om dem än om månen.
Fiskeriförvaltningen har kommit långt sedan
dess, särskilt sedan andra världskriget och i Europa i
synnerhet sedan 1970-talet. Men från ett miljövårdsperspektiv har fiskeriförvaltningarna misslyckats
grovt med att skydda fiskresurserna. Fiskbestånden
överexploateras i allt högre grad och de har minskat i
samma takt som ansträngningarna att skapa sofistikerade institutioner och policyer för att skydda världens
fiskresurser har ökat. Bara cirka 10 procent av de
bedömda bestånden är ännu inte helt exploaterade.
Cirka 60 procent är helt exploaterade, och cirka 30
procent är överexploaterade (figur 1).
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Figur 1. Globala trender för exploateringen av fiskbestånden. Bara cirka
10 procent av de bedömda bestånden är ännu inte helt exploaterade. Cirka
60 procent är helt exploaterade, och cirka 30 procent är överexploaterade.
(Källa: FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2012)

Läget i Europa

Om man känner sig upprörd efter att ha tagit del av
de globala trenderna som beskrivs i figur 1 kommer
man att känna sig mycket orolig över läget i Europa,
där mer än 80 procent av fiskbestånden har klassi
ficerats som överfiskade – jämfört med 30 procent
globalt sett. Men vem ska ställas till svars? Regeringar och politiker? Den europeiska byråkratin? Eller
samhället i stort – och alltså vi som konsumenter?
I dagens Sverige, liksom i övriga EU-länder, fattas
beslut som rör fiskeriförvaltning centralt, via institutionerna i Bryssel. EU-kommissionen, ministerrådet
och EU-parlamentet har ett gemensamt ansvar för
att förvalta fisket i vår ”gemensamma damm”, det
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vill säga vattnen runt EU:s medlemsstater. Varför
och hur uppstod den här centraliseringen? Skulle
inte de enskilda ländernas regeringar samt regionala
och lokala myndigheter göra ett bättre jobb och
kunna upprätthålla ett hållbarare fiske genom sin
närhet till människorna och havet?
I dag är det en allmänt spridd uppfattning att
centraliseringen av EU:s fiskeriförvaltning är en av
de viktigaste orsakerna till att man har misslyckats
med att upprätta ett hållbart fiske. Det är helt omöjligt
att tillämpa samma finstämda regelverk, normer och
förordningar över ett så stort och komplext marint
område – från Kanarieöarna i söder till Bottenviken
i norra Östersjön, och från Azorerna i mitten av
Atlanten till östra delen av Medelhavet.
För att bättre förstå de problem som uppstår då
fisket i Europa förvaltas centralt behövs det en kort
sammanfattning av fiskeriförvaltningens historia
inom EU.
EU:s gemensamma fiskeripolitik

Grunden till den europeiska fiskeriförvaltningen
lades redan i och med Romfördraget år 1957, där
artikel 38 rekommenderade att en gemensam marknad
för jordbruk och fiske skulle upprättas. Det tog sedan
mer än två decennier innan en grundläggande förordning, Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP),
infördes år 1983.
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De centrala förvaltningsåtgärder som anges i GFP
och som används för att reglera fiskeriverksamheten
är så kallade TAC (Total Allowable Catches) eller til�
låtna totalfångster. TAC är den årliga största fångstmängden för en särskild art i ett särskilt område,
till exempel torsk i Östersjön. Rent praktiskt innebär detta att varje medlemsstat tilldelas nationella
fångstkvoter, till exempel den svenska torskkvoten
för Östersjön. Dessa kvoter fördelas sedan av Havsoch vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket) på
olika fiskarsamhällen, producenter eller enskilda
fiskefartyg.
Den totala fångstmängden för ett fiskbestånd
som torsken i Östersjön fördelas mellan medlemsstaterna utifrån den så kallade ”principen för relativ
stabilitet”. Det betyder att varje lands kvot grundar
sig på dess fiskeflottas tidigare fiskeriverksamhet i
ett särskilt område, något som också kallas ”historisk
fångstandel”. Besluten om TAC grundar sig i ökande

omfattning på vetenskapliga data och råd från ICES.
Eftersom fiskarna i havet inte kan räknas på samma
sätt som träden i skogen måste man använda datormodeller för att förutsäga fiskbeståndens storlek.
Detta ligger sedan till grund för de TAC som föreslås. Datormodeller ger alltså möjlighet till förvaltning av fiskeriverksamheten via fiskekvoter.
TAC-konceptet blev en hörnsten för förvaltningen genom samordning av datainsamling, utvärdering av fiskbestånden, förvaltningsbeslut och fördelning av fiskerättigheter. Dessutom används det för
kontroll och övervakning. På grund av det ömsesidiga beroendet mellan vetenskap och förvaltning
har denna moderna fiskeriförvaltning fått namnet
”TAC-maskinen”. Det innebär att datormodellerna
och TAC passar varandra som handen i handsken
eller som två delar av samma instrument. Både forskare och beslutsfattare kände redan under 1960-talet
till bristerna med TAC och kvotbaserad förvaltning
(se nedan). Men på grund av att vetenskap och politik har blivit helt sammanvävda under den historiska
utvecklingen av TAC-maskinen är systemet svårt att
förändra i dag.
Det förvaltningssystem som beskrivs här avspeglar
de politiska förhållandena och ett behov av att harmonisera exploateringen av de gemensamma fisk
resurserna i EU:s medlemsstater genom den ”relativa
stabilitetsprincipen”. Men TAC-maskinen tar ingen
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GFP reglerar hur fiskeriverksamheten bedrivs i alla
EU:s vatten − vem som får fiska, var, hur och när.
GFP ska dels förhindra överfiske och skador på den
marina miljön, dels säkerställa balansen mellan fiske
kapacitet och tillgängliga fiskresurser. Den ska också
garantera social och ekonomisk trygghet för fiskarsamhällena.
TAC och fördelning av fiskekvoter

Det behövs bättre kommunikation mellan
forskare och fiskare

Förutom problemen med att övergå från kvotbaserad
till en bredare ekosystembaserad förvaltning har GFP
även många andra brister. Socioekonomiska konflikter och meningsskiljaktigheter mellan huvudintressenterna måste kunna hanteras mer djupgående. Det
gäller bland annat dispyter mellan fiskare och deras
representanter på ena sidan och miljöorganisationer
på den andra. Andra intressenter är forskare, beslutsfattare och politiker.
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hänsyn till den gamla visdomen att fiskbestånden
bara är en del av ett större ekosystem. Hur fiskbestånden ser ut beror på tillgången på föda och
gynnsamma levnadsförhållanden för tillväxt och
förökning, och även på deras funktion som föda
åt andra arter i havets näringskedja. Det har ny
ligen gjorts försök att integrera fiskeriförvaltningen
i ett bredare perspektiv genom så kallad ekosystem
baserad förvaltning. Dessa försök understryker problemen och enkelspårigheten med det ”gammaldags” TAC-systemet som bland annat bortser från
samspelet mellan olika arter. Frågor om hur man
skulle kunna gå från enartsförvaltning till en mer
ekosystembaserad förvaltning är därför högt prioriterade både vetenskapligt och politiskt.

Europaparlamentet
Policyer
och förordningar

Figur 2. Fiskeriförvaltningen inom EU har i dag den vetenskapliga
organisationen ICES i toppen av sin hierarki.

I dag bygger GFP nästan enbart på information från
naturvetenskaplig forskning. Forskare från ICES ger
råd till EU-kommissionen som sedan förbereder
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förslag till beslut i EU-parlamentet och minister
rådet (figur 2). Den EU-centraliserade politiska processen runt fiskeriförvaltningen har länge ignorerat
värdefull information från andra intressenter, till exempel fiskarsamhället. Det gäller främst deras lokala
kunskap om fiskbeståndens tillstånd och dynamik,
men även information om de sociala och kulturella
aspekterna av viss fiskeriverksamhet.
En fiskare kanske spenderar 300 dagar ute till
havs. Det innebär att han eller hon ser hur fisk
beståndens tillstånd, beteende, storlek och geografiska utbredning förändras. Men denna enorma
kunskapskälla utnyttjas inte och utesluts dessutom
medvetet i GFP, till skillnad från situationen i Norge
där fiskare rapporterar i realtid från fiskeriverksamheten direkt till Institutet för havsforskning i Bergen.
Att intressenter ignoreras på detta sätt kan bero
på att det är långt mellan de europeiska myndig
heterna och fiskarens verklighet. Det är ofta svårt
för myndigheterna att förstå de berörda fiskarnas
problem. Men att intressenters åsikter åsidosätts beror
också på en mer grundläggande modern illusion om
vetenskapens roll som samhällets allmänna ”problemlösare”. Genom att under så lång tid och i sådan
omfattning bortse från de mänskliga, sociala och
kulturella aspekterna har EU:s fiskeriförvaltning nu
blivit föremål för diskussioner inom GFP, och det
har lett till allvarliga reformförsök under det senaste
årtiondet.

Man bör allvarligt fråga sig om fiskeriförvaltningens
grundläggande problem kanske är den hierarkiska
och toppstyrda integreringen av vetenskap i det politiska beslutsfattandet (figur 2). Ett första steg från
denna hierarki togs för omkring tio år sedan i samband med den senaste GFP-reformen år 2002. I
reformförslaget från 2001 erkändes problemen med
att uteslutande förlita sig på forskning, och behovet
av åsikter från intressenter som fiskare och miljö
organisationer lades fram. Därigenom skulle en socialt
stabilare kunskapsbas kunna byggas upp, där en
direkt linje från fiskarna själva leder till effektivare
och ett mer delaktigt beslutsfattande.
För att kunna nå några av dessa mål har sju regionala rådgivande nämnder inrättats under det senaste
decenniet. I dessa nämnder deltar representanter
för fiskare, miljöorganisationer och andra intresse
grupper. Nämnderna representerar särskilda regioner,
som Nordsjön eller Östersjön, och fungerar som rådgivare åt EU-kommissionen i olika frågor som rör
fiskeriförvaltning. Vissa av dem har nu funnits ett
tag och skördat vissa framgångar, som till exempel
den regionala rådgivande nämnden för Östersjön
som grundades år 2006. Nämnderna betraktas nu
som ett steg i rätt riktning mot en situation där intressenter från fiskeriverksamheten mer direkt deltar
i beslut inom GFP.
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Fiskerinäringen deltar i förvaltningen –
”omvänd bevisbörda”

Under senare år har nya förslag lagts fram för att
få fiskeriindustrin att på helt nya sätt delta i förvaltningen, ett koncept som kallas ”omvänd bevis
börda”. Därigenom skulle fiskeriindustrin få en mer
direkt och ansvarstyngd roll vid utarbetandet av förvaltningsplaner, till exempel i fråga om när, var och
hur fiske får ske. Fiskarna har kunskap om till exempel fiskars lekplatser där fiske bör förbjudas, och
om områden där fiskarna är för små och därför bör
skyddas från ytterligare fiske. Tack vare den direkta
tillgången till information kan fiskerinäringen bidra
med värdefull kunskap till en sådan ny och förhoppningsvis hållbarare förvaltning.
Att mer direkt involvera fiskerinäringen i en sådan
åtminstone delvis ”omvänd bevisbörda” skulle kunna
innebära ett flertal fördelar som:
• gemensamt och delat ansvar (i stället för att fiskarna
fuskar och bryter mot normer och regler)
• överflyttat ansvar närmare dem som är direkt involverade – och som i slutänden bär en del av bevis
bördan (fiskeriindustrin)
• utveckling av ett mer positivt och proaktivt till
vägagångssätt (byta ut ett toppstyrt system som
överbelastar fiskare med regler och förordningar)
• större öppenhet och tydlighet för dem som är direkt
involverade.

Hela idén med den omvända bevisbördan inom
fiskeriförvaltningen är fortfarande i sin linda. Men
beslutsfattare och forskare betraktar det som ett
lovande sätt att nå målet om ett hållbart fiske i
Europa. Projektet ska inte bara fördela den politiska
makten och ansvaret inom fiskeriförvaltningen,
utan innebär också nya synsätt när det gäller hur expertis behandlas och hur olika intressenter kommunicerar och förmedlar kunskap utifrån sin särskilda
bakgrund, som till exempel en forskare, en fiskare
eller en representant för en miljöorganisation.
Hela reformidén skapar också ett behov av bättre
samarbete mellan intressegrupperna. Fiskeriindustrin skulle till exempel behöva hjälp från forskarna
med att ta fram en strategi för hållbar förvaltning
som kan presenteras för myndigheterna. För att
kunna granska planen skulle även myndigheterna
behöva forskarnas hjälp, med utvärdering och med
rådgivning. Det här kommer att leda till nya kommunikationsvägar i styrningen av EU:s fiskeriverksamhet, och det kommer inte att kunna uppnås med
hjälp av ett enda vetenskapligt råd som ICES. Det
vetenskapliga rådet skulle i stället behöva delas upp
i två eller flera grupper med olika rådgivande funktioner (figur 3).
I dagsläget hoppas man mycket på den pågående
GFP-reformen som ska slutföras under 2013. Ut
maningen är återigen att vända krisen med krympande
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fiskbestånd och fortsatt överfiske i europeiska vatten.
De lokala rådgivande nämndernas och även andra
organisationers status och genomslagskraft kommer
att ha avgörande betydelse för att projektet ska kunna förverkligas. Att vända bevisbördan så att fiskerinäringen får axla en del av ansvaret för förvaltningen
kommer att bli ett utmanande experiment som kan
bidra till att de tidigare fatala misstagen som ledde
till kollapsade fiskbestånd under 1900-talet nu kan
undvikas.
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• Ministerrådet
• Regeringar

Sebastian Linke är forskare vid Institutionen för filosofi,
lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet.
Han undersöker kunskapsproduktionens kulturella och
sociala dimensioner i fiskeripolitiken och förvaltningen
på olika nivå. Han studerar olika situationer där före
trädare för fiskerinäring, myndigheter, ideella organi
sationer och forskningsinstitutioner möts och diskuterar
vilken kunskap som bör utgöra beslutsunderlag.

Forskning för
myndigheter

Forskning för förvaltning (t.ex. fiskare)

Forskning för
allmänheten

Forskning för andra
intressenter (t.ex. miljöorganisationer)

Figur 3. De tre huvudaktörerna (beslutsfattare, intressenter och forskare)
inom EU:s fiskeriförvaltning i ett system med omvänd bevisbörda.
Pilarna visar de nya kommunikationsvägarna mellan dem. Det veten
skapliga rådet ICES skulle behöva delas upp för att fungera som råd
givare åt olika intressegrupper.
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Fiskeripolitik – en miljöfarlig verksamhet
Den europeiska fiskeriförvaltningen har misslyckats
med att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd. Är det
dags att införa tillståndsplikt för fiskeriverksamhet
på samma sätt som gäller för liknande verksamhet
på land? Varför ses det inte som miljöfarlig verksamhet när samma fiskebåt år efter år trålar på samma
ställe? Och varför tillståndsprövas inte verksamhet
som i dag bedrivs inom Natura 2000-områden?
Förändring av fiskeripolitiken kräver ansvarstagande och vilja, inte bara av konsumenter och fiskerinäringen utan framför allt av politiker och besluts
fattare, skriver Lena Gipperth.
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Foto: Johan Wingborg

Lena Gipperth,
Göteborgs universitet och
Havsmiljöinstitutet.

A

tt fiskeriförvaltningen inom EU har misslyckats
med att skydda fiskebestånd för framtiden är
inte så svårt att konstatera. En stor del av den fisk
som fångas slängs i dag överbord i stället för att landas, fiskeflottorna är för stora med överfiske som
konsekvens och de tillåtna fångstmängderna är alltför väl tilltagna och efterlevs dåligt. Bottentrålning
medverkar till utarmning av bestånd och störning av
lekbottnar och marina miljöer. Det finns visserligen
länder där beståndens tillstånd bedöms som gott, till
exempel Norge och Island, men generellt anser FN:s
livsmedelsorganisation FAO att 30 procent av världshavens fiskebestånd i dag är starkt hotade eller utfiskade och att 57 procent fiskas på gränsen till vad
som är långsiktigt hållbart. Förutom ekologiska konsekvenser medverkar en bristfällig fiskeriförvaltning
också till låg avkastning för dem som fiskar och för
samhället.
Förhållandena är vetenskapligt beskrivna, och förvaltare och politiker känner till det allvarliga läget
och i stor utsträckning också orsakerna till situa
tionen. Informationen har också påverkat politik
och förvaltning, som i dag ofta syftar till att vara
ekosystembaserad, hållbar och adaptiv, det vill säga
anpassa sig till nya förhållanden. Den svenska regeringen anger exempelvis i skrivelsen ”En nationell
strategi för havsmiljön” (2005) bland annat att ” Utgångspunkten är att en ny förvaltning av havet bör

utgå från ekosystemansatsen, dvs. att nyttjandet av
havet inte leder till effekter som gör att ekosystemens
livsuppehållande förmåga försämras eller förstörs.”
Men i vilken mån är dessa målsättningar om
ekosystemansats genomförda i lagstiftningen? Och
vad menar man med ekosystemansatsen? Vilka krav
ställs på miljöhänsyn inom fisket? Och vem kontrollerar att sådana hänsyn tas?
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EU:s fiskeripolitik skiljer sig från miljöpolitiken

I dag är havsfisket i stor utsträckning internationellt
och regleras också i allt större utsträckning genom
internationella överenskommelser, framför allt på
initiativ av FN och IMO (International Maritime
Organisation). Eftersom stater har olika uppfattning
om var skyddsnivån ska ligga blir det den lägsta
gemensamma skyddsnivån som blir den generellt
gällande. Det finns dock utrymme för regioner och
stater att i viss mån besluta om strängare regler, till
exempel för att skydda ett visst område.
Sverige och övriga medlemsstater inom EU har
överlåtit all makt att lagstifta om förvaltningen av
fiske i haven till EU:s institutioner. Den gemensamma fiskeripolitiken omfattar i princip alla aspek
ter av yrkesf iske, såsom regler för bevarande av
fiskresursen, fiskeflottornas storlek och kapacitet,
underlättande av en gemensam marknad och strategier för förbindelser med tredje land. Det finns också

gemensamma regler om tillsyn och kontroll som
gäller både yrkesfiske och fritidsfiske. Sverige reglerar själv insjöfisket, och EU har också återfört viss
beslutanderätt till medlemsstaterna. Det gör att även
en stor del av kustfisket (3–4 sjömil ut från den så
kallade baslinjen) beslutas i Sverige. Dessutom kan
Sverige besluta att ha strängare regler för svenska
fiskare inom hela det svenska territoriet och den
ekonomiska zonen, så länge inte svensk lagstiftning
ensidigt hindrar andra medlemsstaters godkända
fartyg från att fiska.
Till största delen är EU:s fiskerilagstiftning be
slutad i form av förordningar som gäller direkt i
medlemsstaterna och har alltså samma funktion som
nationella lagar. Medlemsstaterna behöver inte fatta
några nationella beslut om genomförandet av förordningar och får inte heller ha konkurrerande nationell
lagstiftning. Fiskeripolitiken skiljer sig från EU:s miljöpolitik som till allra största delen styrs genom direktiv
som medlemsstaterna ska genomföra i sin nationella
lagstiftning.
Förutom EU:s fiskeriförordningar regleras fisket
på nationell nivå framför allt genom fiskelagen
(1993:787) och förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen. Regeringen har
gett Havs- och vattenmyndigheten ansvar för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Myndigheten har rätt att sätta upp regler för vilken fisk som

får fångas, vilka fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap som får användas, och kan också begränsa
fisket inom vissa områden eller för vissa ändamål.
Det ställs också ett antal krav på tillstånd för den
som ska fiska yrkesmässigt.
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Ingen uppföljning av miljöbalkens krav på fiskaren

I den svenska miljöbalken finns det generella regler
om miljöhänsyn. Alla som bedriver verksamhet eller
vidtar en åtgärd som kan påverka miljöbalkens målsättning om en hållbar utveckling – även den som
fiskar inom det svenska territoriet – är skyldig att
vidta de försiktighetsmått som behövs för att motverka risk för skada och olägenhet så länge det inte är
ekonomiskt orimligt. Är det fråga om en yrkesmässig
verksamhet ska bästa möjliga teknik användas, det vill
säga sådan teknik som medför minst miljöpåverkan
och som finns tillgänglig någonstans i världen och är
ekonomiskt möjlig för ett normalföretag i branschen
att använda. Verksamheten ska också lokaliseras på
en sådan plats att miljöpåverkan blir så liten som
möjligt, och den som fiskar ska ha den kunskap om
verksamheten och dess påverkan som är nödvändig
för att minimera skador och olägenheter.
Det finns således omfattande generella krav på miljö
hänsyn som gäller även inom fisket, men däremot
saknas det en myndighet som utövar tillsyn och ser till
att kraven efterlevs. Havs- och vattenmyndigheten

har inget ansvar att genomdriva miljöbalkens allmänna hänsynsregler inom fisket. Fiske omfattas
inte heller av någon tillståndsplikt på det sättet som
gäller för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Även om exempelvis bottentrålning kan medföra stora skador på bottenekosystem anses den inte
utgöra en sådan ”användning av mark, byggnad
eller anläggning” som ger upphov till utsläpp eller
andra slag av påverkan, och den faller därför inte in
under definitionen ”miljöfarlig verksamhet”. Det
gör däremot odling av fisk eller skaldjur – vattenbruk – eftersom det är en verksamhet som bedrivs
på en viss plats och som kan medföra diverse risker,
till exempel förorening av näringsämnen från fiskens
foder och avföring samt spridning av antibiotika och
fisksjukdomar. För fiskodling måste man därför ofta
söka tillstånd, och det ska avgöras om verksamheten
kan tillåtas och under vilka villkor den kan ske.
Tillstånd krävs också för den som ska bedriva
verksamhet som på ett betydande sätt påverkar miljön
i ett Natura 2000-område, och ett sådant tillstånd
ges bara under speciella omständigheter. Det fiske
som pågår inom många skyddade områden i Sverige
kräver i många fall tillstånd. Men få tillsynsmyndigheter har agerat för att upprätthålla tillståndskravet,
och Sverige anmäldes år 2012 till EU-kommissionen för brott mot Natura 2000-reglerna i habitat
direktivet.
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Dubbel målsättning med fiskeripolitiken

EU:s gemensamma fiskeripolitik syftar till att fiske
ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt: ”It shall
aim at a progressive implementation of an eco-systembased approach to fisheries management.” Men den
syftar också till att gynna den ekonomiska utvecklingen inom fiskerinäringen: ”It shall aim to contri
bute efficient fishing activities within an economically
viable and competitive fisheries and aquaculture industry,
providing a fair standard of living for those who depend
on fishing activities and taking into account the interest
of consumers.”
Det finns alltså en dubbel målsättning med fiskeri
politiken, och det är inte tydligt att den första målsättningen om genomförandet av ett ekosystem
baserat tillvägagångssätt verkligen har högre prioritet
än utvecklingen av fiskerinäringen. Av EU-fördraget
följer visserligen att miljöhänsyn ska integreras i
alla beslut, även den gemensamma fiskeripolitiken.
Dessutom kräver flera av EU:s miljödirektiv att
medlemsstaterna ska föreskriva miljöskyddsåtgärder
som även kan beröra fisket. Det gäller till exempel
habitatdirektivet, vattendirektivet och det marina
direktivet. Men det är inte helt klart att medlems
staterna har rätt att besluta om skyddsåtgärder
utöver vad som gäller enligt den gemensamma
fiskerilagstiftningen om åtgärderna begränsar fisket.
Skyddsåtgärderna får under inga omständigheter
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vara diskriminerande i förhållande till personer och
företag i andra medlemsstater.
Även den svenska fiskeripolitiken kännetecknas
av otydlighet om vad som är det primära syftet – att
skydda ekosystemen och fisken eller att skydda fiskeri
näringen. Exempelvis tillåts fortfarande yrkesfiskare
att fiska ål, en av de mest hotade arterna i svenska
vatten, trots att det inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Motiveringen är att ålfisket är en viktig del
i kustfisket, och att det anses att fisket kompenseras av att stora mängder ålyngel från Frankrike och
England sätts ut i svenska vatten. Men det är osäkert
om utsättningen av ål på lång sikt innebär någon
förstärkning av ålbeståndet.
Det är inte heller klart vad som egentligen menas
med att förvaltningen ska vara ekosystembaserad.
Visserligen är begreppet väl beskrivet i litteraturen,
och det har utarbetats principer för att förklara de
viktigaste delarna av en ekosystembaserad förvaltning. Men en stor fråga är vilket ekosystem som ska
skyddas – det påverkade eller det opåverkade? Och
går det verkligen att återskapa redan påverkade ekosystem? EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv
medverkar båda till att konkretisera vilken status
olika ekosystem bör ha. Enligt vattendirektivet är
god vattenstatus ett tillstånd som inte uppvisar mer
än små avvikelser från vad som betraktas som natur
liga förhållanden, medan god status enligt havs
miljödirektivet kan bestämmas mer flexibelt.
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Allmänningens tragedi

Det finns många förklaringar till den negativa utvecklingen för fiskebestånden. En vanlig förklaring
är att fisken är en allmän resurs som oftast inte ägs
av en enskild person utan delas mellan många – nu
levande och framtida generationer. I en situation när
det råder brist på resursen finns det anledning för
den enskilde, till exempel en fiskare, att maximera
sitt uttag, något som skapar ökat fisketryck. Den
tekniska utvecklingen och EU:s subventioner för att
påskynda den sänker fiskekostnaderna, vilket förvärrar utfiskningen. Det som kortsiktigt gynnar den
enskilde och inte är rationellt över längre tid för den
stora gruppen av människor kallas med den kände
biologen Garett Hardins ord för allmänningens tragedi.
Ett sätt att försöka undvika den här situationen
och skapa drivkrafter för enskilda fiskare och fiskeri
företag att agera mer långsiktigt är enligt många att
införa ett system med överlåtbara fiskerättigheter,
något som också har skett inom många länder och
fisken. Men konsekvensen har i vissa fall blivit att
några starka aktörer tar över fiskerinäringen och slår
ut mindre och lokala aktörer. Systemet garanterar
dock att den totala fiskeansträngningen blir mindre
än den nuvarande, och det gynnar bestånden och
miljön. Ett mer generellt införande av ett sådant system
har föreslagits inom ramen för EU:s nya fiskeripolitik, men många tveksamma fruktar en privatisering
av haven som gynnar några få starka aktörer. Det är
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för närvarande inte troligt att ett sådant system blir
generellt tvingande för medlemsstaterna att införa.

Varför kan inte fisket tillståndsprövas?

Fiskbestånden har ett naturgivet övre tak för vad de
kan producera, och fångar man mer så minskar avkastningen från bestånden. Detta självklara faktum
har varit svårt att hantera inom fiskeripolitiken där
många andra intressen har getts företräde, framför
allt näringens kortsiktiga ekonomiska utveckling.
Det Internationella havsforskningsrådets (ICES)
rekommendationer om hur mycket det går att fiska
och fortfarande behålla livskraftiga bestånd har ofta
förhandlats bort när EU:s fiskeministrar beslutat
om årets fiskekvoter. Det är märkligt att en sådan
förhållandevis detaljerad fråga som hur mycket enskilda länder varje år ska få fiska på olika bestånd
beslutas av medlemsstaternas fiskeministrar. Ändå
innehåller EU:s nya fiskeripolitik inga förändringar
i det avseendet.
Många menar att havsplanering kan vara ett sätt
att under demokratiska former klargöra vilka intressen
som ska ha företräde till områden i havet, till exempel att områden undantas från fiske och att andra skyddas för fiske och utestänger konkurrerande
verksamhet. Men det är inte säkert att dagens generation prioriterar det långsiktigt ekologiskt hållbara,
och det finns en risk att planeringen snarare blir ett
verktyg för ytterligare exploatering.

Det finns flera positiva signaler om återhämtning
av fiskebestånd, som till exempel torsk i Östersjön
(även om det finns oroväckande tecken på fortsatt
hög dödlighet för större fisk). Fiskeriförvaltningen
tycks alltså äntligen börja infria sina egna mål om
att ta tillvara beståndens produktivitet. Generellt
kan den europeiska fiskeriförvaltningen ändå ses
som ett misslyckande i att upprätthålla livskraftiga
fiskbestånd. Tydligt är att havens ekosystem inte
förvaltas på samma sätt som ekosystem på land, något som verkar bero på människors och samhällets
sätt att förhålla sig till havet. Eftersom vi inte ser vad
som försiggår under ytan, till exempel hur trålarna
river sönder bottenlandskapet eller hur bestånden
storleksmässigt förändras, har vi svårare att reagera
och agera. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg
att vi tillåter liknande hantering på land, exempelvis jordbrukets markbearbetning, men då inom vissa
områden och inte inom områden som bedöms som
särskilt ekologiskt värdefulla eller känsliga, och ofta
efter någon form av förprövning där det görs en
lokaliseringsbedömning.
Så varför skulle inte fiskeriverksamheten kunna
tillståndsprövas på samma sätt som liknande verksamhet på land? Varför ska det inte ses som miljö
farlig verksamhet när samma fiskebåt år efter år trålar
på samma ställe? Och varför tillståndsprövas inte verk
samhet som i dag bedrivs inom Natura 2000-områden?
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Fiskeministrar bestämmer om detaljer

Går det att visa att denna verksamhet inte på ett
betydande sätt påverkar de skyddade ekosystemen?
Lagstiftning är ett uttryck för politisk vilja. Otydlig
politik och reglering ger utrymme för tolkningar och
avvägningar mellan intressen. Det leder till att målsättningarna att långsiktigt skydda fiskbestånd inte
nås. Förändring av fiskeripolitiken kräver ansvarstagande och vilja, inte bara av konsumenter och
fiskerinäringen utan framför allt av politiker och
beslutsfattare.

• SOU 2010:91, Planering på djupet – fysisk planering
av havet.
• Henrik Svedäng och Lena Gipperth, Överlever
ålen förvaltningen? Havsmiljöinstitutets rapport
2011:1 (www.havsmiljoinstitutet.se).

Lena Gipperth är docent i miljörätt vid Juridiska in
stitutionen på Handelshögskolan, Göteborgs universitet,
och arbetar också på Havsmiljöinstitutet. Hon är verksam
inom två forskningsprogram som finansieras av Formas.
I det ena studeras rättsliga och ekologiska hinder och
lösningar vid icke-försämringskrav, kompensations
åtgärder och restaurering av marina habitat. I det andra
studeras hur kombinationseffekter av kemisk förorening i
kustzoner kan hanteras bland annat rättsligt.

Lästips

• Regeringens Skrivelse 2004/05:173, En nationell
strategi för havsmiljön.
• SOU 2010:42, Med fiskevård i fokus – en ny fiske
vårdslag.
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Låt fiskarna äga sina fångstandelar!
Fisket inom EU och Sverige präglas i dag av överfiskade bestånd, överkapacitet och dålig lönsam
het. Trots oroande signaler finns det också hopp.
Förvaltning baserad på tydliga fångstandelar har
så sakteliga kommit till Sverige och andra EU-
länder och erbjuder möjligheter till en hållbar
fiskeriförvaltning. Håkan Eggert och Thomas Sterner
diskuterar möjligheter och utmaningar för den hållbara fiskeriförvaltningen.

Foto: Karin Jonson

Håkan Eggert,
Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg

Thomas Sterner,
Göteborg universitet.
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N:s konvention om havsrätt med 200 sjömils
fiskegräns antogs år 1982. Det innebar att bara
det land som hade kust mot havet hade rätt att fiska
innanför den gränsen. Fiskegränsen innebär att drygt
90 procent av världens marina fångster i dag tas
nationellt, och det har skapat förutsättningar för
nationell fiskeriförvaltning. Framgångsrik fiskeriförvaltning handlar om att möjliggöra ett lönsamt
yrkesfiske utan att äventyra vare sig enskilda bestånd
eller ekosystemens funktion. Grunden till fiskets
problem är de regler som vägleder fiskares beteende.
I traditionell fiskeriförvaltning saknar fisken i vattnet
ägare, men när den har fångats tillhör den fiskaren.
Därigenom sporras fiskare att tävla om fångsten
med varandra, och de har anledning att investera
i betydligt större båtar och fångstkapacitet än vad
som behövs för ett välfungerande fiske.
Sverige och de flesta EU-länder har sedan slutet
av 1970-talet använt traditionell fiskeriförvaltning
som enbart har reglerat total fångst för viktiga kommersiella arter. När fångsterna är för stora införs begränsningar i fisket, ofta kortas fiskesäsongen, och
vid akuta situationer stängs fisket helt under kortare
eller längre perioder. Fångstkapaciteten i termer av
samlad motorstyrka och bruttotonnage ökar trots
olika försök till begränsningar och stora bidrag till
skrotning, och båtarna blir mer och mer effektiva.
Den europeiska ansatsen för att så småningom minska

fångstkapaciteten är att erbjuda skrotningsbidrag.
Men efter mer än 30 år av sådana bidrag kan vi konstatera att detta inte har löst problemen med över
kapacitet. Tvärtom är det belagt att dessa bidrag har
uppmuntrat till nyinvesteringar och på så sätt för
värrat överkapacitetsproblemet.
Ett första steg mot en framgångsrik förvaltning är
att det är tydligt vem som har och vem som inte har
tillträde till fisket. Målet är att varje fiskare ska motiveras att inte bara se till sitt eget resultat utan också
till den långsiktiga avkastningen från ett fiskbestånd.
Från ett samhällsperspektiv utgör ett fiskbestånd ett
kapital som utnyttjas bäst om avkastningen maximeras. För en skogsägare är det naturligt att låta ett
träd växa så länge den förväntade avkastningen i ett
långsiktigt perspektiv är större än om trädet fälls och
säljs med påföljande nyplantering. Ett välmående
torskbestånd kan ge hållbar avkastning (årlig överskottsproduktion som kan fångas utan att beståndet
minskar) på mer än 30 procent av beståndet. Så förutsättningar finns för en lönsam industri.
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Väldefinierade fångstandelar som verktyg

Den ”fria marknaden” eller marknadsmekanismen
har gett mycket välstånd och är i många sammanhang en överlägsen styrprincip för samhällsekonomin. Men den fungerar bara när äganderätter är väldefinierade och ett antal andra villkor är uppfyllda.

Dessa villkor är inte uppfyllda för ett oreglerat fiske
till havs just därför att fisken i vattnet saknar ägare
och fiskare då saknar incitament att se till helheten
– att spara tillräckligt med fisk för ett lönsamt framtida fiske. Vi kallar detta ett marknadsmisslyckande,
och det är ganska okontroversiellt att säga att det
behövs fiskeripolitik. De flesta länder har också en
politik – men ofta olämpligt utformad. Till marknadsmisslyckandena läggs alltså kraftiga policymisslyckanden. Fisket är i oreglerat tillstånd för stort
och skulle behöva minskas. I stället får fiskare ofta
subventioner av sina stater vilket förvärrar problemen. En av de ansatser till fiskeripolitik som ser ut
att lyckas baseras på att fiskare får en form av ägande
i havsresurserna.
Vi slår här ett slag för begreppet ”väldefinierade
fångstandelar” som kan ses som ett verktyg för hållbar fiskeriförvaltning och lite förenklat omfattar tre
typer av förvaltningsformer:
1. lokalt förvaltade bestånd
2. producentkooperativ på industrinivå
3. individuella överlåtbara kvoter (ITQ, från engelskans
Individual Transferable Quota).

Storbritannien, Island, Norge och Danmark. För lokalt
förvaltade bestånd tillkommer Grenada, Malta,
Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Filippinerna, Fiji,
Papua Nya Guinea och Finland. Globalt landas
15–20 procent av den totala fångsten i fisken som
förvaltas med de tre formerna av fångstandelsfisken.
Lokalt förvaltade bestånd – exemplet
Gullmarsräkan

Förutom i Sverige förekommer fångstandelsfisken
också i Kanada, USA, Mexiko, Peru, Chile, Argentina,
Australien, Nya Zeeland, Japan, Ryssland, Sydafrika,
Namibia, Italien, Spanien, Frankrike, Nederländerna,

För Gullmarsfjorden vid Lysekil på den svenska västkusten bestämde Fiskeriverket att endast begränsat
fiske efter räka skulle tillåtas för att säkra räkbeståndet
och andra naturvärden i fjorden. Totalt tilläts 100
fiskedagar per år under förutsättning att båtarna i
trålen använde sorteringsrist som minimerar bifångst
av småfisk, och lättare trålbord som minskar bottenpåverkan. Mindre båtar fick därigenom ett alternativ
till utsjötrålning efter räka för exempelvis blåsiga
dagar. I slutet av 1990-talet var räkfisket tillgängligt för alla båtar som uppfyllde redskapskraven. Ett
knappt dussin båtar utnyttjade möjligheten, men efter
som tillträdet var fritt förbrukades de 100 dagarna
redan i maj–juni de första åren.
En grupp av sex fiskare organiserade sig och fick år
2004 fiskerätten. År 2007 lämnade en av båtarna, och
fem båtar fiskar nu 20 dagar vardera i samråd. En fri
villig ökning av maskstorleken från 35 till 45 mm minskar
fångsten av småräkor till förmån för högbetalda
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större räkor. År 2010 var priset för Gullmarsräkan
70 procent högre än för andra svenska räkor. Landningsvärdet var 2,5 miljoner kronor år 2010, jämfört
med en halv miljon år 2001. Räkfisket i Gullmaren
är för dessa båtar det viktigaste fisket, där 30–50
procent av årsinkomsten fångas under 20 dagar.
Gullmarsfisket visar tydligt hur ekonomiska motiv
utgör en stark drivkraft. Mellan 2004 och 2010 ökade
den genomsnittliga tråltiden från knappt tio timmar
per dag till tolv timmar. Genom att förlägga fler fiskedagar till de ljusaste månaderna förlängdes tråltiden
och totalfångsten ökade. I Gullmarsfallet är detta
inget problem eftersom bestånden samtidigt har
ökat genom att fiskarna har gjort insatser för att öka
den långsiktiga avkastningen. De har bland annat
ökat maskvidden och haft fiskestopp på våren när
räkan kläcker rommen och byter skal.

Kusttrålare för räkfiske i Gullmarsfjorden. Foto: Fiskeriverket
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Här kokas räkorna ombord på fiskebåten.

Räkorna kyls efter kokningen.
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Producentkooperativ på industrinivå
– oprövat i Sverige

I Sverige saknas erfarenhet av förvaltningsformen
producentkooperativ på industrinivå, men den har
tillämpats i exempelvis Nordamerika.
Alaska pollock-fisket var enbart ett japanskt fiske
till år 1978 då utflyttningen av USA:s ekonomiska
zon till 200 sjömil gjorde utbredningsområdet hel
amerikanskt. Amerikanskt fiske inleddes under 1980talet med traditionellt reglerat fritt tillträde och dålig
lönsamhet som följd. I slutet av 1990-talet reformerades fisket, och ett antal producentkooperativ fick
hela fiskerätten. Detta pollock-fiske som bedrivs av
producentkooperativ är numera USA:s största med
landningar på 1,4 miljoner ton per år med betydande
ökningar i landningsvärden och produktivitet sedan
reformen.
Individuella överlåtbara kvoter
– i Sverige sedan år 2009

Den vanligaste och äldsta formen av väldefinierade
fångstandelar är individuella överlåtbara kvoter
(ITQ). I Sverige förvaltas sedan år 2009 allt pelagiskt
fiske med ITQ. Pelagiskt fiske är fiske på arter som
lever i de fria vattenmassorna och bildar stim som
skydd, till exempel sill, skarpsill, blåvitling, tobis och
makrill. Det svenska fisket på bottenlevande arter
omfattas ännu inte av individuella överlåtbara kvoter.
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Ett ITQ-fiske baseras på en total fångst (TAC, Total
Allowable Catch) som i regel sätts av en ansvarig
myndighet (tidigare Fiskeriverket, i dag Havs- och
vattenmyndigheten), i bästa fall på basis av biologisk
forskning. Helst skulle man sätta en TAC för varje
art inom det område där rekryteringen av ny fisk
sker, men man måste också ta hänsyn till exempelvis
administrativa gränser mellan län och länder. Procentuella andelar av TAC ges eller säljs till fiskare
eller fiskeriföretag. Fiskare kan sedan köpa eller sälja
andelar så att det motsvarar deras fångst. Andelarna
får ett värde, och beståndsvård ökar värdet på andelarna. Andelsägarna motiveras alltså ekonomiskt
att verka för välskötta bestånd, till exempel genom
att inte fiska för mycket och genom att inte kasta
tillbaka fisk som inte överlever.
Fiskare i traditionellt reglerade fisken klagar ofta
på att de inte tillåts fiska tillräckligt och hävdar att
det är gott om fisk i havet. Fiskeriföretag i ITQ-fisken
går däremot i bräschen för att kvoterna ska minskas
för att bygga upp bestånden så att kvoterna och
landningarna långsiktigt ska bli så stora som möjligt.
Samtidigt skapas stora värden i form av fångsträtter
som skulle kunna utgöra grunden för kostnadstäckning av förvaltningskostnader, som till ex
empel beståndsuppskattningar, kontroll och regel
övervakning.
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När Sverige införde ITQ för pelagiska båtar över 24
meter rörde det landningar om 300 miljoner kronor,
eller ungefär en tredjedel av svenskt fiske. De då 81
båtarna fick gratis fångsträtter baserade på genomsnittliga fångster under ett antal föregående år, på
samma sätt som man ofta har gjort internationellt.
Knappt två år senare (2011) var flottan nästan halverad med 42 båtar aktiva i fisket. Havs- och vattenmyndigheten bokför inga transaktioner, men enligt
hörsägen betingar kvoterna stora värden. Ägare av
svenska ITQ betalar inte någon avgift eller skatt och
bidrar inte till någon kostnadstäckning av förvaltningskostnader.
Stillahavshälleflundran – från misslyckande
till framgång

År 1989 hade fiskefartygen blivit så stora och kraftfulla och bestånden så nerfiskade att ett av förvaltningsområdena bara hade öppet 48 timmar. Efter
det hade hela årsfångsten landats, huvudsakligen till
infrysning. En majoritet av berörda fiskare stödde då en
övergång till ITQ-fiske med individuella överlåtbara
kvoter. Fiskesäsongen är numera runt 200 dagar,
fisken säljs färsk och värdet ökade från år 1990 till år
2005 realt med 75 procent. Besättningens löner har
ökat i fast penningvärde och fler arbetar i fisket. År
2008 betalades fiskare knappt 70 kr per kilo hälle
flundra, årlig hyra för fångsträtt per kilo var drygt
40 kr, medan den permanenta rätten att fånga ett
kilo såldes för knappt 500 kronor.
Överlåtbara fiskerätter – för och emot

Fisket av Stillahavshälleflundra sågs länge som en före
bild för traditionell reglering av fiske. Landningarna
kontrollerades genom fiskesäsongens längd, och fram
till början av 1960-talet var bestånden nära vad biologer rekommenderade. Teknisk utveckling är önskvärd
och höjer värdet på fångstandelarna i ett välfungerande ITQ-fiske, men när det gällde Stillahavs
hälleflundran som reglerades på traditionellt vis
skapade den problem med ständigt kortare fiske
säsong. I fråga om överkapacitet blev fisket ett exceptionellt misslyckande.

Erfarenheter visar att införande av fångstandelar
höjer fiskens kvalitet och landningsvärde. Jämförelser
mellan traditionell och fångstandelsförvaltning visar
att den tillåtna totalfångsten, TAC, mer sällan överskrids i fångstandelsfisken. Förekomsten av utkast
minskar också. Utkast betyder att fisk av olika skäl
slängs tillbaka i vattnet, med låg överlevnad. Dess
utom minskas överkapacitet i fiskeflottan ofta dramatiskt, och i stället för skrotningsbidrag finansierade med skattemedel bärs kostnaden av näringen.
Så här långt har vi framhållit fördelarna med
fångstandelar och den kritiske läsaren frågar sig
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kanske varför detta system inte totalt dominerar
fiskeriförvaltning världen över. Vi berör tre typer av
kritik som ofta diskuteras i samband med överlåtbara
kvoter: 1) flerartsfiske, 2) finsortering och utkast,
samt 3) fördelningsfrågor och ägandekoncentration.
För flerartsfisken (fisken där man fångar flera
målarter) har oron gällt ökade mängder kasserad
fisk som fiskarna saknar rätt att landa. Problem med
utkast gäller för all förvaltning och är allvarligt. Så
länge det gäller bifångster med värde är fångstandelssystem snarast att föredra. Om myndigheten bokför
transaktioner, både hyra och försäljning av fiskerätt,
och reserverar en mindre andel av kvoterna så kan
dessa hyras på en offentlig marknad så att oväntad
fångst kan täckas upp genom hyra av rättigheter i
efterhand. På Nya Zeeland rapporterar fiskare fångster utan landningsrätter och får betala ett genomsnitt av motsvarande hyrpris.
Finsortering och utkast kan vara ett problem efter
som kilopriset för en art ökar kraftigt med storleken.
Exempelvis är det svenska kilopriset för stora räkor i
genomsnitt sju gånger det som betalas för småräkor.
I ett mindre fiske, som exemplet med Gullmarsräkan,
kan fångstandelar leda till att problemet löses. Men
för större fisken gäller, oavsett förvaltningsform, att
det finns ett behov av kontroll och övervakning.
Inget tyder på att fiskare i högre grad än någon
annan grupp bryter mot uppsatta regler. Däremot

stärks regelefterlevnaden om kontroll och övervakning fungerar. Med fångstandelar minskar motsättningarna mellan fiskare och myndigheter, fiskarna
blir engagerade förvaltare i stället för att vara misstänkliggjorda, och möjligheterna till en bra förvaltning ökar. Svensk fiskerikontroll var länge närmast
parodisk, men har under 2000-talet stramats upp.
Under perioden 1995–2000 utdelades knappt några
fällande domar. I ett uppmärksammat fall gällde
överträdelsen stora belopp och svaranden hade erkänt, men fallet hann preskriberas innan det nådde
domstolen.
Fördelningsfrågor och ägandekoncentration är troligen den största utmaningen för en fullständig
övergång till fångstandelsbaserad förvaltning i Sverige.
Det räcker inte att en förändring är samhällsekonomiskt lönsam och gynnar de flesta fiskare. Om det
finns några som förlorar på reformen kommer de att
uppleva den som mycket orättvis. Med fångstandelar finns risken att somliga fiskare blir rika medan
andra tjänar mindre. Framgångsrik övergång till
fångstandelar sker bara om det finns stöd bland
majoriteten av yrkesfiskarna, vilket belyser vikten av
att från början involvera fiskare i utformningen så
att det upplevs som rättvist.
Problemet har sin grund i att det är svårt att föreställa sig att exempelvis torskfiske i Kattegatt skulle
vara särskilt lönsamt när det finns så lite torsk kvar.
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I dag är problemet dålig lönsamhet, och det är svårt
att få acceptans för avgifter. Om torskrätterna ges
bort gratis och förvaltningen lyckas så väl att bestånden återskapas tjänar ägarna väldigt mycket. Då
kommer kanske andra yrkes- eller fritidsfiskare att
tycka att de som har fått fria rätter borde kunna stå
för förvaltningskostnaderna och kanske till och med
dela med sig av sina rätter. Men när väl värdena har
stigit för privata fångsträtter är det svårt att införa
avgifter eller skatter i efterhand. Om man i fram
tiden vill kunna sprida fördelarna av förbättrade bestånd så måste reglerna läggas fast redan från början.

I många fisken finns det stordriftsfördelar. Kostnaderna för att landa ett kilo fisk är betydligt lägre
för mellanstora och stora båtar, i varje fall så länge
bränslet är skattefritt. Vid fri handel kommer då små
båtar att välja att sälja sina andelar. Om handel mellan
små och stora båtar hindras minskas effektivitetsvinsterna. I andra fall kan mindre enheter producera högre kvalitet och får lättare att konkurrera när
fångstandelar införs. Många i Sverige vill också ha
levande kustsamhällen med små lokala båtar i stället
för ett fåtal stora fartyg. För att uppnå detta kan man
maximera andelarna som tillåts eller införa restriktioner exempelvis för stora båtar att köpa andelar
från små kustfiskebåtar.

För vissa arter kan samhällets vinster vara stora av att
begränsa kommersiellt fiske och i stället säkra arterna för sportfiske. Laxfiske i Östersjön kontra sportfiske efter lax i svenska åar och älvar kan vara ett
exempel, sport- eller husbehovsfiske i skärgårdsmiljö
ett annat. Den stora ökningen av moderna fritidsbåtar med bra utrustning gör att också fritids- och
husbehovsfiske kan utöva ett betydande tryck på bestånden. Det kommer på många håll att vara önskvärt att inkludera dessa fisken på något vis i den nya
äganderättsreglering som växer fram. Detta är en av
de stora kvarstående utmaningarna som måste lösas.
För att skydda livsmiljöer på botten och säkra
ekosystemstjänster är det troligen önskvärt med en
ökning av marina reservat, men i system med traditionell reglering uppstår det lätt konflikter mellan
myndigheter och fiskare. I ett system med fångstandelar händer det däremot att fiskare själva föreslår
och uppskattar marina reservat ifall de ökar fisk
bestånden.
Det finns flera hot mot marina miljöer. Exempelvis kommer fortsatta växthusgasutsläpp att hota fisket
både genom försurning av haven och via klimatförändringar. Dessa hot kan ytterligare försvaga förutsättningarna för fiske och förstärker behovet av övergång till de mest effektiva formerna av reglering, det
vill säga fångstandelsförvaltning. Samtidigt noterar vi
att möjligheterna till ökat hållbart uttag av vildfångad
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Styrning med fångstandelar

fisk är begränsade. De globala årliga landningarna
har inte ökat sedan 1980-talet, och många bestånd
skulle snarare må bra av minskat uttag. Sedan början av
1980-talet har produktionen av odlad fisk ökat kraftigt, och det är inom det här området som möjlig
heterna finns till ökad hållbar produktion för en
växande befolkning.

arbetet i en av den internationella klimatpanelen IPCC:s
arbetsgrupper. Under 2012−13 arbetar han som Visiting
Chief Economist på Environmental Defense Fund i
New York.

Håkan Eggert är docent vid Institutionen för national
ekonomi med statistik, Handelshögskolan på Göteborgs
universitet. Hans forskning rör miljö- och resurseko
nomi med koppling till frågor som bioekonomi, risk,
produktion, regelefterlevnad och värdering. Han ingår,
liksom Thomas Sterner, i Formas forskningsprogram
Commons där miljöekonomer i Göteborg forskar i
samarbete med Indiana University och Resources for
the Future, Washington D.C., om frågor som rör sam
arbete för förvaltning av naturresurser.
Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Institu
tionen för nationalekonomi med statistik på Göteborgs
universitet. Där har han byggt upp en enhet för miljö
ekonomi som ger ett klimatekonomiprogram med många
doktorander från utvecklingsländer. Hans forskning
kretsar kring politiska styrmedel med tillämpningar
på energi och klimat, industrier, transportekonomi och
resurshantering i utvecklingsländer. Han samordnar
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Nya spelregler för mer ansvarsfullt
fiske i Europa
Fiskeripolitiken bör sätta miljömålet främst, fördela
fiskerättigheter efter miljöprestanda och ge konsumenterna bättre kunskap om sjömatens ursprung.
Med bättre fiskeriförvaltning skulle vi kunna fiska
betydligt mer fisk i framtiden, skriver tre forskare på
SIK. De arbetar alla med livscykelanalys som de anser
skulle kunna ge ett bredare underlag för beslut som
leder till ökad uthållighet inom fiskeriförvaltningen.
Genom att titta på hela produktionskedjan från hav
till bord blir det lättare att undvika åtgärder som ger
mindre miljöpåverkan i en del av kedjan och sam
tidigt mer miljöpåverkan i en annan del.

Friederike Ziegler, SIK,
Institutet för livsmedel
och bioteknik.
420

Sara Hornborg, SIK,
Institutet för livsmedel
och bioteknik.
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Andreas Emanuelsson,
SIK, Institutet för
livsmedel och bioteknik.

H

avets resurser ägs av ingen eller av alla, beroende på hur man ser det. En insändarskribent
i en dagstidning föreslog att varje svensk medborgare
borde tilldelas sin del av de svenska fiskekvoterna
och sedan få bestämma om han eller hon vill behålla
den outnyttjad, fånga den själv (kanske som sportfiskare) eller sälja den till en yrkesfiskare. Detta vore
kanske en aning svårt att administrera, men tanken
är intressant. Man kan fråga sig om det är principiellt rätt att det är helt gratis att använda en gemensam naturresurs, något en del fiskeföretag sedan gör
miljonvinster på.
I Namibia, ett land som har kommit betydligt
längre på sin väg mot ett hållbart fiske än EU-länderna,
betalar fiskaren en avgift för rätten att fiska, en avgift som används till att bekosta fiskeriforskning.
I Norge betalar företag som exporterar fisk en avgift till en gemensam forskningsfond för fiskeri- och
vattenbruksnäringen och i Storbritannien finns en
liknande verksamhet finansierad av en avgift på all
fisk som tas i land. Inom EU är fiskerikontroll och
fiskeriforskning tunga utgiftsposter för skattebetalarna. Dessutom delas både yrkesfiskelicenser, fiske
tillstånd och fiskerättigheter ut helt gratis. Fisket får
också ekonomiska subventioner för olika typer av
åtgärder i fiskeflottan. Dessutom är fiskerinäringens
bränsle skattebefriat. Trots detta är stora delar av
EU:s fiske olönsamt.
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EU:s fiskeripolitik måste prioritera miljön

Alla är rörande överens om att EU:s fiskeripolitik har
misslyckats med att uppnå sitt huvudmål: ett långsiktigt bärkraftigt fiske ur ekonomisk, social och
miljömässig synvinkel. Och den nya fiskeripolitiken
som beslutas under år 2013 blir troligen inte särskilt mycket bättre. Under reformprocessen har det
blivit tydligt att man är mindre enig mellan länder
och olika aktörer om orsakerna till misslyckandet och
ännu mindre om vilken väg som leder framåt. Enligt
vår mening måste fiskeripolitiken tydligt prioritera
det miljömässiga målet framför de sociala och eko
nomiska, eftersom det som inte är miljömässigt ut
hålligt aldrig heller kan bli ekonomiskt och socialt
uthålligt. I dag är målen jämställda. Det är också viktigt att börja tänka mer på slutet av sjömatens produktionskedja från hav till bord, att fisket faktiskt finns
till för att leverera ett bra livsmedel till en konsument.
EU bör också fördela rättigheten att fiska baserat
på vem som fiskar bäst snarare än mest. Med bäst
menar vi att fiskaren följer reglerna och fiskar med
så låg miljöpåverkan som möjligt. Dessa fiskare bör
premieras i stället för de fiskare som historiskt sett
har fiskat upp mest fisk och därmed bidragit mest till
de problem vi nu har att lösa. Lokala miljöeffekter av
fiske är till exempel direkt påverkan på bestånd av
fisk och skaldjur samt påverkan av släpande fiskeredskap på bottenlevande organismer. Det moderna,
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motordrivna fisket bidrar också till globala miljö
effekter som klimatpåverkan eftersom det i hög grad
är beroende av fossila bränslen.

LIVSCYKELANALYS
(LCA)

Livscykelanalys kartlägger sjömatens
miljöpåverkan

Fiske

Hur vet man då vem som fiskar bäst, alltså med
minst miljöpåverkan? För det behövs det metoder för
att kartlägga fiskets miljöpåverkan, helst med hänsyn
till alla miljöaspekter samtidigt. Då är det bra att
utgå från produkter. En etablerad metod för miljökartläggning av produkter är livscykelanalys (LCA).
Under det senaste decenniet har LCA tillämpats även
på sjömat.
I en livscykelanalys av en sjömatsprodukt kartläggs
resursåtgång och miljöpåverkan längs produktionskedjan från hav till bord, det vill säga från fiske eller
vattenbruk till konsumenten (figur 1). Med resurser
menas alla typer av material, råvaror och energi, och
med miljöpåverkan menas utsläpp till luft och vatten
som leder till exempelvis klimatpåverkan och övergödning, men även påverkan på bestånd, bifångst
och havsbotten. När det gäller själva fisket räknar
man flödena per kilo eller ton landad fisk. När det
gäller hela kedjan fram till konsumenten räknar man
oftare per kilo förpackad produkt, till exempel per
kilo fryst torskblock. Med hjälp av LCA kan man
jämföra olika produkters miljöavtryck, relatera olika

Figur 1. I en livscykelanalys av sjömat kartlägger man miljöpåverkan i
olika led av produktionskedjan från hav till bord.
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delar av livscykeln till varandra, men även hitta förbättringsmöjligheter och göra framtidsscenarier.
Fisket är generellt den del av kedjan som dominerar
både i fråga om biologiska effekter och de miljö
effekter som orsakas av utsläpp. Förbrukningen
av diesel ombord på fiskefartygen är ofta den enskilt viktigaste faktorn för de utsläppsbaserade miljö
effekterna. I vattenbruket är det i stället mängden
och typen av foder som är avgörande för miljöavtrycket; ofta ingår vildfångad fisk i fodret och då har
fisket av dessa foderråvaror stor betydelse. De här
slutsatserna kanske inte är så förvånande, men styrkan
med LCA är att man kan få siffror på aspekter man
tidigare bara kunde resonera kring.
Andra resultat av livscykelanalyser av sjömat är mer
oväntade. Ett exempel är den vanliga uppfattningen
att småskaligt fiske skulle vara mindre miljöbelastande än storskaligt. I vissa fall är det så, i andra inte,
med andra ord så kan man inte säga generellt att det
är så. Det finns storskaliga fisken som är oerhört
effektiva och resurssnåla, och inom ett och samma
fiske har vi inte kunnat se tydliga skillnader mellan
båtar av olika storlek när det gäller miljöpåverkan
per kilo fisk som landas. Ett annat lite oväntat resultat
är den stora betydelse som läckage av kylmedel från
kylanläggningar ombord har för klimatpåverkan av
sjömat. Det var först när man såg betydelsen i vissa
fisken av de här utsläppen i förhållande till utsläppen

från bränslet som man fick upp ögonen för problematiken.
Svinn av produkten i olika led längs kedjan, inte
minst i konsumentledet, ökar direkt produktens
miljöbelastning. Mer måste produceras i själva fisket,
där en stor del av produktionskedjans miljöpåverkan
ligger. Produktsvinnet bidrar alltså till helt onödig
miljöbelastning i form av bland annat överfiske,
klimatpåverkan och övergödning. Konsumenten liksom andra aktörer i kedjan har alltså ett stort ansvar
både genom det de själva gör med råvaran fisk, men
också genom sitt val av råvara.
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Fisk som proteinkälla

En fråga som ofta kommer upp är: Vilket är bättre
att äta ur miljösynpunkt – fisk eller kött? Svaret på
frågan är tvådelat. För det första har fiske och köttproduktion var och en sina specifika miljöeffekter
som inte rakt av kan jämföras. Fiske påverkar till
exempel fiskbestånd, och köttproduktion påverkar
biodiversiteten på betesmarker och åkrar där foder
produceras. Dessa aspekter är helt enkelt inte jämförbara, även om mycket arbete pågår för att göra
dem mätbara.
Det finns också aspekter som är gemensamma
för båda produktionssystemen och som man kan
jämföra, till exempel energiåtgång, övergödning,
klimatpåverkan och toxicitet. När det gäller dessa

Energiåtgång (MJ/kg produkt)
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pelagiska fiskar (som är den mest effektiva källan
till animaliskt protein), skaldjur och stora oceaniska
pelagiska fiskar. Ur energisynpunkt, om vi begränsar
oss till det, är nötköttet värst bland köttslagen, sedan
följer gris och kyckling. Den mest energieffektiva
typen av fisk är de små pelagiska arterna sill och
makrill, som ligger lägre än kyckling. De mest
energiintensiva sjömatsprodukterna är skaldjur och
stor oceanisk pelagisk fisk som ligger långt över nötkött (figur 2).
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mer typiska LCA-aspekter är ofta variationen mellan
olika sjömatsprodukter större än mellan sjömat och
kött generellt. Skillnaden är mycket stor mellan små

I dag är LCA-metodiken bäst på att mäta de miljö
effekter som beror på utsläpp, men det pågår utveckling av metoder som ska kunna mäta de biologiska
effekterna av fisket som kvantitativa mått på effekten på bestånd, på bifångstarter och på havsbotten.
Maximal hållbar avkastning på längre sikt är målet
för fiskeriförvaltningen i dag. Det innebär att 20–50
procent av det ofiskade beståndet kan plockas upp
ur havet varje år. Till exempel är målet för det östra
torskbeståndet i Östersjön att cirka 30 procent av
den vuxna biomassan kan plockas upp och i dag
ligger fisket på den nivån. För att få ett mått på överfiske, det vill säga hur mycket för mycket vi fiskar per
kilo som tas iland, använder vi oss av målvärden för
maximal hållbar avkastning både när det gäller fiskeri
dödlighet och lekbiomassa, och jämför dem med

vegetabilier

animalier

odlad
sjömat

vildfångad sjömat

Figur 2. Energianvändning i livsmedelsproduktion. Bilden visar tydligt
att spannet mellan olika sjömatsprodukter i allmänhet är större än mellan
sjömat och kött (lägre och högre värden visar på spannet inom grupper).
Exempel på små pelagiska arter är sill och makrill. Stora pelagiska arter
är exempelvis svärdfisk och tonfisk. Bottenlevande arter är bland annat
torsk, kolja och kummel. Skaldjur är till exempel räkor, kräftor, hummer
och vildfångade pilgrimsmusslor. (Bearbetad och publicerad med tillåtelse
av Nathan Pelletier)

var vi ligger i dag. Vi hittar stora skillnader mellan
olika bestånd och över tid. Gruppen torskfiskar är
mest överfiskade inom EU, pelagiska arter är minst
överfiskade, och man kan se en tydlig positiv trend i
form av minskande överfiske över tid. Men det finns
stora skillnader mellan bestånd inom varje grupp.
Det finns torskbestånd som i dag fiskas hållbart som
i Barents Hav och i östra Östersjön, och sådana som
är kraftigt överfiskade som i Kattegatt. En annan
sak man kan observera är att fiskeridödligheten oftare
ligger på uthålliga nivåer, men att det tar tid innan
lekbiomassan hunnit återuppbyggas. En förutsättning
för att kunna göra de här beräkningarna är att det
finns god kunskap om beståndet.
Mindre kunskap om bifångstarter

För många bifångstarter är kunskapen mycket sämre
om beståndsstorlek och tillstånd. ArtDatabanken på
Sveriges lantbruksuniversitet uppdaterar vart femte
år rödlistan över hotade arter. Lustigt nog sammanfaller ett av kriterierna för att hamna på rödlistan
(halverad förekomst under en femårsperiod) med
definitionen av storlek av biomassan vid maximalt
hållbart uttag i fisket (halva det ofiskade beståndets
storlek). Dessa två olika synsätt bidrar troligtvis till
att man har haft svårt att kommunicera mellan fiskerioch bevarandebiologer.
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Även om en upplösning på beståndsnivå i stället för
på artnivå hade varit lämpligare just för fiskarter
(det är stor skillnad på tillståndet för torsk i östra
Östersjön och torsk i Kattegatt), så har rödlistningen visat sig stämma väl överens med till exempel
den vetenskapliga rådgivningen från Internationella
havsforskningsrådet. Det tyder på att man skulle
kunna använda sig mer av rödlistan, särskilt för alla
de bifångstarter där vi saknar riktlinjer för fiskeridödlighet.
För att illustrera sjömatens negativa miljöeffekter i
form av oönskade bifångster har vi räknat på mängden rödlistade fiskar som kastas överbord per kilo
sjömat som förs i land. En studie visade att det i trålning efter havskräfta på svenska västkusten kastas
tillbaka 3 000 individer av hotade fiskarter per ton
fångst som landas. För trålning efter räka med en
artselektiv trål var motsvarande siffra bara 100 individer per ton landat.
Vi fångar allt mindre fiskar

Ett annat mått som tidigare har använts för att beskriva fiskets biologiska miljöpåverkan är mängden
primärproduktion som krävs för att producera den
fisk som fångas eller landas, alltså den mängd växtplankton som krävs för att försörja hela näringskedjan
under torsken eller sillen med energi. Man kan å ena
sidan se det som att det innebär mindre miljöpåverkan
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att fiska sjömat som står långt ner i näringskedjan,
eftersom det krävs mindre primärproduktion i havet
för att producera den och energiförlusterna blir mindre
ju färre steg kedjan har.
Å andra sidan har just det faktum att vi nu får
rikta in oss på att fånga allt mindre fiskar som står
allt längre ner i näringskedjan förts fram som ett
tecken på överfiske och brist på större fiskar. Här är
dessutom ekosystemeffekten svårare att greppa eftersom många av våra kusthav i dag är övergödda och
primärproduktionen inte kan ses som begränsande.
Det är alltså inte lika självklart som vid andra miljöeffekter vad som är positivt och negativt. Man kan i
alla fall se tydliga skillnader mellan olika fisken genom
att titta på primärproduktionsbehovet för den lastade
delen av fångsten.
Effekterna av släpande fiskeredskap som trålar har
i livscykelanalyser hittills inte kvantifierats på annat
sätt än att man har räknat ut hur stor bottenyta som
trålas över per landad mängd fisk. Men det måttet
säger ingenting om vilka effekterna faktiskt blir. För
detta krävs att vi också vet hur ofta en yta påverkas
och vilken typ av botten och organismsamhälle som
påverkas. Forskning pågår som kommer att förbättra
metoderna, och med bättre metoder kommer vi att
kunna utvärdera förändringar inom fiskeriförvaltningen.
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Figur 3. Bottentrålning är en av de vanligaste fiskemetoderna i dag.
Illustration: Jürgen Asp

Individuella fiskekvoter – vägen till uthålligt fiske?

I ett ursprungligt förslag till den nya fiskeripolitiken
var ett obligatoriskt införande av individuella och
överförbara kvoter en viktig del, det vill säga att en
fiskare tilldelas en viss andel av den nationella kvoten
och så att säga ”äger” rätten att använda den, men
också kan sälja sina rättigheter. Ägandet i sig stimulerar ansvarstagande för resursen, åtminstone i teorin. Detta verktyg har varit framgångsrikt i de länder
där det först infördes, företrädesvis i ö-stater med
stor kontroll över sina egna fiskevatten (Island, Nya
Zeeland, Australien, Färöarna).
Konceptet har snabbt spritt sig till andra länder (USA,
Kanada, Norge, Danmark), och där har erfarenheterna
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varit mer blandade även om man ofta uppnått de avsedda effekterna: minskad och mer effektivt utnyttjad
fiskeflotta och bättre lönsamhet. En konsekvens blir
att fisket ofta koncentreras till färre och större båtar,
även om man ibland försöker motverka detta genom
att till exempel avsätta en del av kvoten till små
skaligt fiske. Ett stort problem är att man oftast delar
ut rättigheterna just baserat på hur mycket man har
landat tidigare, den så kallade farfarsprincipen som
har fått absurda konsekvenser i form av att fiskare
fortsätter fiska i olönsamma fisken år efter år för att
man förväntar sig att individuella kvoter ska komma
att införas. Andra avigsidor av individuella kvoter
är fiskets ökande kostnader för kvotköp (eller kvot
leasing) som har rapporterats leda till sämre lönsamhet med följd att man sparar in på kostnader genom
till exempel minskad ersättning till besättningen och
genom att ha färre personer med ombord, något som
kan medföra säkerhetsrisker.
Konsekvenser av individuella kvoter i Sverige

I Sverige infördes år 2009 individuella överförbara
kvoter i det pelagiska fisket, det vill säga fisket på
sill och skarpsill som i stor utsträckning används som
foder i jord- och vattenbruk. En del av kvoten avsattes
för småskaligt fiske, men denna räcker långtifrån till.
Förändringen har lett till att antalet båtar har minskat
och att det i dag är större och mer effektiva båtar
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som tar upp fisken. Så långt så gott, om man ser på
det hela ur perspektivet direkt effektivitet.
Vad har då hänt med de båtar som inte längre
fiskar sill och skarpsill i Östersjön? En del fiskare
har sålt sina rättigheter och båtar och gått i pension.
Andra har sålt den pelagiska båten och rättigheterna
och använt pengarna till att köpa en annan båt och
gett sig in i andra fisken, som till exempel bottentrålning. Några båtar har skrotats och några har sålts
och används nu i andra fisken världen över av nya eller
gamla ägare. Till exempel har det rapporterats att
dessa båtar nu fiskar utanför Västafrikas kust, utan
vare sig kvot eller licens. Det här är indirekta följder
av individuella kvoter som är svåra att överblicka,
men viktiga att ta hänsyn till i utformningen av sådana system, särskilt då det är troligt att det kommer
att införas i fler fisken framöver. Fiskberednings
företagen med lika långa anor i branschen som många
fiskare kommer i kläm, dels för att de stora båtarna
inte kan leverera råvara av önskad kvalitet och med
önskad frekvens, dels eftersom de får betala allt mer
för sin råvara för att täcka upp för de nya kostnader
fiskarna har för att köpa upp varandras kvoter.
Att först fiska och sedan kasta fångsten

Ytterligare ett känt problem med individuellt ägda
kvoter är att fiskaren kan ”snåla” med sin kvot. Om
han tror att han kommer att få bättre betalt för
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fångst senare under året kan valet bli att kasta tillbaka fullt säljbar fisk död i havet, detta för att få ut
största möjliga värde av sin kvot – ett fullt rationellt
ekonomiskt beteende som kallas high-grading.
Utkast av fisk är något som sker i stor utsträckning även i andra fisken för att fisken är för liten,
av fel art eller skadad, eller för att den nationella
kvoten av en art redan är uppfiskad. Detta ställer
till stora problem framför allt i blandfisken där flera
arter fiskas samtidigt, som till exempel i blandfisket
efter fisk och havskräfta på västkusten. Kvoterna för
några av dessa fiskar har minskat så mycket att de
tar slut långt innan kräftkvoten är uppfiskad. Eftersom man med en konventionell trål inte kan fiska
upp bara kräftan leder det till att fisken måste kastas överbord (död) i stället för att landas. För några
år sedan infördes i Sverige därför krav på att man i
kräfttrålen skulle använda en så kallad selektionsrist,

Figur 4. Selektiv rist i kräfttrål som sorterar ut fiskdelen av fångsten och
håller kvar kräftan. Illustration: Jürgen Asp

ett galler (figur 4) som sorterar ut fisken, men håller
kvar kräftan. I dag är drygt två tredjedelar av den
svenska trålfångade havskräftan fiskad med risttrål.
Med en sådan trål landar man betydligt mindre
fisk och större andel kräfta. Samtidigt får man totalt
sett mindre landad mängd per trålad timme eftersom
man sorterar bort fiskdelen av fångsten. En miljö
jämförelse mellan trålning med och utan selektions
rist med LCA-metodik visar att här krockar miljö
frågorna. Selektiv trålning med rist är bra för att
skona bland annat torsken, men leder till större
energiåtgång och större trålad bottenyta per landad
mängd. Här finns det en tydlig motsättning mellan
lokala skyddsåtgärder och globala åtaganden.
Återuppbyggnaden av de lokala torskbestånden
med den här åtgärden medför ökat beroende av fossila
bränslen och utsläpp av växthusgaser. Dessutom leder
det artselektiva trålfisket efter havskräfta till att en
större bottenyta trålas över per kilo som landas, och
detta i områden som annars är stängda för trålning.
(Trålning med rist har dispens och får ske innanför
trålgränsen som går längs med västkusten en bit utanför de yttersta skären.)
Målet för en uthållig produktion av sjömat borde
vara att använda sig av bästa tillgängliga teknik. Ett
alternativ för att få upp kräftan med mindre miljö
påverkan totalt sett (bottenpåverkan, bifångst och
energiåtgång) är att använda sig av burfiske (figur 5).
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Livscykelanalyser kan ge ett viktigt bidrag till ett
bredare och mer fullständigt beslutsunderlag för

fiskeriförvaltningen. Men ett stort hinder i dag
är bristen på data. Data som samlas in för skatte
medel av myndigheter om användningen av våra
gemensamma marina resurser ska vara tillgängliga
för forskning, men är inte alltid det i dag. Förutom
förbättrad tillgång till befintliga data, står en årlig
miljörapport från fiskare därför högt på önskelistan
för oss LCA-forskare. Precis som detta krävs för tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet på land kan det
tyckas rimligt att fiskare levererar en årlig miljö
rapport som är offentlig.
Vi vill att fiskeripolitiken prioriterar miljömålet,
att fiskerättigheter fördelas efter miljöprestanda och
att man mer tillmötesgår konsumentens önskemål
om kunskap om sjömatens ursprung och miljö
påverkan. Tyvärr är chanserna att allt detta uppfylls
minimala, framför allt i praktiken. Individuella kvoter
kan vara ett bra verktyg, men det är bara ett av
många verktyg och de kan inte ensamma utgöra svaret
på alla problem som fisket har i dag. Därför är det
viktigt att nya system är väl genomtänkta, och dess
konsekvenser analyserade i ett så brett och integrerat
perspektiv som möjligt – och det helst innan de sjösätts.
Det är viktigt att komma ihåg att bättre förvaltade
bestånd skulle göra det möjligt att landa betydligt
mer fisk i framtiden, till både fiskindustrins och
konsumentens nytta. Om man bara kunde förmå
sig att ta de avgörande stegen för att minska överkapaciteten och fisketrycket till hållbara nivåer, och
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Figur 5. Havskräfta går utmärkt att fiska med burar i stället för trålar.
Burar ger totalt sett mindre miljöpåverkan. Illustration: Jürgen Asp

Drygt 20 procent av havskräftan landas redan i dag
med burar. När det gäller räkor finns i dagsläget inget
motsvarande alternativ till bottentrålning till hands i
Sverige, även om burfångade räkor från Kanada har
dykt upp i svenska butiker. På grund av omfattande
bifångster av känsliga arter i konventionellt räkfiske
bör dock selektiv rist i räktrålar bli obligatoriskt inom
EU, precis som det är i Norge.
LCA som stöd för uthållig fiskeriförvaltning

dessutom planera fisket baserat på en helhetsbild av
aktuell kunskap, så skulle framtiden för sjömaten se
betydligt ljusare ut än i dag.

SIK:s forskning inom det här området finanserias av
Formas och EU-kommissionen.
Lästips

Friederike Ziegler är forskare vid SIK, Institutet för
livsmedel och bioteknik i Göteborg, inom området sjömat
och dess miljöpåverkan från hav till bord. Hon använder
LCA-metodiken för att kvantifiera miljöpåverkan av
sjömatsprodukter från fiske eller vattenbruk till konsu
menten. Sedan 2010 leder hon KRAV:s fiskekommitté
som ger råd till KRAV angående bestånd, fiskemetod
och förvaltning av fisken i samband med ansökningar
om certifiering av sjömatsprodukter.

• Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten 2011,
Havs- och Vattenmyndigheten
(www.havochvatten.se).
• Havforskningsrapporten 2012, Havforsknings
instituttet, Bergen, Norge (www.imr.no).
• Isabella Lövin, Tyst Hav – Jakten på den sista mat
fisken, Ordfront förlag 2010.
• Friederike Ziegler, Värmer fisken på din tallrik upp
jordens klimat?, artikel i Formas Fokuserar nr 14,
Klimatfrågan på bordet, Formas 2008.

Sara Hornborg är doktorand vid SIK och vid Institu
tionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs
universitet. Hennes arbete handlar om att utveckla sätt
att mäta miljöpåverkan från bifångster av fiske samt
att kvantifiera miljöpåverkan av olika förvaltnings
åtgärder, främst när det gäller selektivitet i fisket i fråga
om art och storlek.
Andreas Emanuelsson är doktorand vid SIK och vid
Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göte
borgs universitet. Hans arbete handlar om att utveckla
sätt att mäta fiskets effekt på bestånd och på havsbotten
samt att kvantifiera miljöpåverkan av olika förvalt
ningsåtgärder.
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Ordlista
Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Certifieringssystem för vattenbruk på global nivå.
Autotrofa organismer
Organismer som kan utföra fotosyntes.
Bestånd
En geografiskt och ofta genetiskt avgränsad del av en art som förvaltas för sig,
till exempel torsk i Nordsjön, torsk i Kattegatt eller makrill i östra Atlanten.
Beståndsuppskattning
Uppskattning av storleken på beståndet. Görs årligen för de viktigaste
bestånden.

Fiskeredskap
Redskap för fångst av fisk och skaldjur, till exempel garn, krok, trål, ryssja
och bur.
Fiskeridödlighet
Den andel av ett fiskbestånd som fångats under året.
Flerartsfisken
Fisken med flera målarter.
GFP
EU:s gemensamma fiskeripolitik (kallas även CFP, Common Fisheries Policy).
Gränsvärde för lekbiomassa
Den minsta mängd vuxen fisk som måste finnas i havet av en viss art för att
återväxten ska vara säkrad.

Bifångstarter
Fångst av andra fiskar än målarten. En del är kommersiellt gångbara och
behålles, andra kastas över bord.

Heterotrofa organismer
Organismer som inte kan utföra fotosyntes.

Blandfiske
Fiske där avsikten är att fånga mer än en art, till exempel fisk och 		
havskräfta eller två olika fiskarter.

Historisk fångstandel
Varje lands kvot grundar sig på dess fångster under en referensperiod i ett
visst område.

Ekosystembaserad fiskestrategi
Innebär att man tar hänsyn till hela ekosystemet och inte bara till fisken.

ICES
Internationella havsforskningsrådet (International Council for the 		
Exploration of the Sea).

FAO
Food and Agriculture Organization; FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation.

Individuell kvot
Den del av ett lands årliga kvot som tilldelas en enskild fiskare.

Farfars-principen
Att fiskekvoter delas ut baserat på hur mycket man har landat tidigare.

ITQ
Individuella överlåtelsebara kvoter (Individual Transferable Quota).

Fiskefria områden
Fredningsområden där allt fiske är förbjudet, året om.

Kvot
Den del av årets totalt tillåtna fångstmängd som tilldelas ett medlemsland
(nationell kvot).

Fiskeriförvaltning
De regler som bestämmer vem som får lov att fiska när, hur, var och hur
mycket.

Landad fisk
Den del av fångsten som tas i land.
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LCA
Livscykelanalys.

Selektiva fiskeredskap
Redskap som i huvudsak fångar den art och de storlekar man vill fånga och
sorterar bort de övriga.

Lekbiomassa
Biomassan av den del av beståndet som kan föröka sig.
Makroalger
Större brun-, grön- eller rödalger som oftast sitter fast på hårda bottnar.
De har inga rötter utan tar upp all näring direkt från vattnet.
Mikroalger
Encelliga organismer som kan vara fritt svävande i vatten (planktonalger
eller fytoplankton) eller leva fastsittande på större alger, på växter eller på
botten. Mikroalger svarar för en betydande primärproduktion i den akvatiska
näringsväven.
Marina reservat
Marina reservat (marine reserves) används ibland om fiskefria 		
områden, men innebär att all typ av exploatering är förbjuden.
Marina skyddsområden
Fiskefria områden och marina reservat är exempel på marina skyddsområden
(marine protected areas).

Sjömat
Mat som vi hämtar ur sjöar och hav, till exempel fisk, skaldjur och alger.
Sjömil
1 sjömil = 1 852 m.
Säkra biologiska gränser
Gränsvärden som Internationella havsforskningsrådet ICES har definierat för
lekbiomassa och fiskeridödlighet för att säkerställa ett varaktigt nyttjande.
TAC
Totalt tillåten fångst (Total Allowable Catch).
Trålgräns
Förbud för trålfiske råder vid kusten innanför trålgränsen. Avsikten med
trålgränsen är att skydda den fisk som växer upp i känsliga ekosystem
närmare kusten och att främja det lokala fisket med andra redskap.

Marine Stewardship Council (MSC)
Certifieringssystem för fiske på global nivå.

Utkast
Den fångst som kastas överbord (discard). Utkast kan ske därför att fisken är
för liten, skadad eller att fisk av fel art har fångats. En annan anledning kan
vara att den nationella kvoten av en art redan är uppfiskad.

Maximalt hållbart uttag
Det största årliga uttag som kan göras ur en förnybar resurs utan att skada
dess förmåga att förnyas genom naturlig tillväxt och återväxt. Motsvarande
begrepp på engelska är maximum sustainable yield (MSY).

Vattenbruk
Uppfödning eller odling av vattenorganismer med metoder som är avsedda att
öka produktionen utöver miljöns naturliga kapacitet, och där organismerna
ägs av fysiska eller juridiska personer fram till och med upptagningen.

Målart
Den art som fisket är avsett att fånga.

Överfiske
Den mängd fiskad fisk som ligger över maximal hållbar avkastning, det vill
säga hur mycket för mycket vi fiskar.

Pelagiska fiskar
Fiskar som rör sig uppe i vattenmassan, till exempel sill och makrill.

Överförbara kvoter
Individuell kvot som kan säljas eller köpas av kvoträttsinnehavaren.

Reduktionsfiske
Fiske i vilket fångsten uteslutande används till produktion av fiskmjöl och
fiskolja.
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Är eko reko?

Om ekologiskt lantbruk i Sverige

05-03-23
17.22
Sida 1

Är det någon idé att köpa KRAV-märkt mat och
betala lite mer? Är ekomaten verkligen bättre för
hälsa och miljö? Vilka är egentligen skillnaderna
mellan ekologiskt och konventionellt lantbruk?
Ekologiskt lantbruk står högt på den politiska
agendan. Som konsument har du rätt att få veta
vad forskarna i dagsläget faktiskt vet – och varför
de inte är överens.

Genklippet?

Maten, miljön och den nya biologin

Idag kan vi förändra växter, djur och bakterier på
ett nytt sätt – genom att klippa ut gener och föra
över dem från en art till en annan. Är det farligt för
människa och miljö när genmodifierade organismer
börjar odlas och blir mat på våra fat? Eller blir
gentekniken klippet som kommer att rädda världen
från svält och miljöproblem? Gentekniken påverkar
det levandes urgamla spelregler. Därför har den stött
på hårt motstånd från europeiska konsumenter och
miljöorganisationer. Men vad säger forskarna om
möjligheter och risker med den nya biologin?
Forskare klargör

Myter om maten
Gräver vi vår grav med kniv och gaffel? Vad ska vi
äta för att inte bli feta och sjuka? Hur hållbara är
egentligen myndigheternas kostråd? Går vi vilse
i pannkakan? Blir vi feta av fett, eller blir vi feta
av socker? Är det bättre med stenåldersmat? Tål
våra gamla gener den nya maten? Frågor som de
här diskuteras intensivt i medierna. I Myter om
maten är det forskare som presenterar och tolkar
vetenskapliga rön. De är överens om det mesta –
men långtifrån allt.
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Sopor hit och dit
– på vinst och förlust
Är det vettigt att vi sorterar och fraktar våra sopor
hit och dit som vi gör idag? Leder det till någon
verklig miljönytta - eller har vi sopsortering mera
som terapi för vårt dåliga miljösamvete? Redan
1910-talets sopsorterande människa klagade på
att det var bökigt att sortera. Det och mycket annat
finns att läsa i en pocketbok som belyser sopsortering ur en rad olika synvinklar.

Bevara arter – till vilket pris?
Balansgång mellan ekologiska, ekonomiska
och sociala aspekter

Sverige har undertecknat FN-konventionen om
biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara
den biologiska mångfalden, och använda den
på ett hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har
bestämt att arter som har funnits länge i Sverige
ska bevaras i livskraftiga bestånd. Risken är annars
att vi utrotar arter som är viktiga för ekosystemen
och för människan. Men hur ska vi göra – och
vad får det kosta? Vad tycker forskarna – och vad
tycker andra intressenter i samhället?

Spelet om staden
Vem bestämmer över våra städers utveckling?
Staden kan ses som en spelplan med ett stort
antal aktörer med olika åsikter, lojaliteter och
intressen. Hur ser spelplanen ut? Vilka spelregler
gäller? Och vilka är spelarna? Är städerna i första
hand tillväxtmaskiner, snärjda i global konkurrens
och styrda av multinationella företag? Eller kan
vi uppnå hållbara städer som erbjuder alla sina
invånare en hög livskvalitet utan att äventyra för
framtidens människor? Forskarna har inga färdiga
svar, men belyser från olika utgångspunkter de
drivkrafter som formar och förändrar staden.
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Djuren – i människans klor

Konsumera mera – dyrköpt lycka

Hur mår våra djur - i hagar, stall, lagårdar och
hemma hos oss? Vad betyder de för oss? Vi både
äter och älskar dem. Vad har vi rätt att använda
dem till? Kan vi förstå vad de känner? Hade
djuren det bättre förr? Behövs det körkort på
sällskapsdjur? Hur mycket är nog när det gäller
avel? Ska katter behandlas mot cancer? Är Sverige
världsbäst på djurskydd? Alla de här frågorna och
många till får du svar på av forskare som skriver i
boken, forskare med lite olika syn på saken.

Konsumtionen har ökat kraftigt de senaste
hundra åren. Men lyckligare har vi inte blivit.
Varför fortsätter vi ändå att konsumera allt mera?
Hur ska vi tillräckligt snabbt lära oss att leva med
den enda planet vi har? Borde politikerna se till
att avskaffa alla stöd till ohållbar konsumtion?
Hur stor makt har vi som konsumenter? Kan
man vara både rik och miljövänlig? Eller behövs
det kanske nya samhällssystem för att rädda
världen? Hur ser olika forskare på saken?

Östersjön – hot och hopp
Larmrapporterna om Östersjön har duggat tätt
de senaste åren. Men är Östersjön ”sjukare” idag
än för hundra år sedan? Går det att ”rädda”
Östersjön? Vilka åtgärder är vettigast? Är det bra
med kväverening, eller ska vi kanske kvävegödsla?
Går det att få bort fosforn från sedimenten?
Kan vi syresätta bottnarna? Måste vi kanske äta
mindre kött för att rädda havet? Men måste vi
samtidigt också äta mindre fisk? Vad är forskarna
överens om och varför kommer de till olika
slutsatser?

Bioenergi – till vad
och hur mycket?
Hur långt räcker bioenergin i framtidens energi
system? Hur mycket går det att få ut från skogar
och åkermark – och vad ska vi använda den till?
Är det klokt att satsa på biodrivmedel, eller ska
bioenergin användas till värme och el? Vilka
styrmedel behövs för att öka användningen av
biobränslen? Hur går det med livsmedelsför
sörjningen globalt? Och hur bra är biobränslena
egentligen på att förhindra klimatförändringar?
Hur ser forskarna på saken?

Bioenergy – for what
and how much?
Giftfri miljö – utopi eller
verklig chans?
Kadmium i mat och kvicksilver i fisk. Nya metaller
i tänder och bilar. Klorerat, bromerat, fluorerat.
Nanopartiklar invaderar kroppen. Akrylamid
bildas när vi tillagar maten. Läkemedelsrester dyker
upp i dricksvatten. Mannens spermier skadas.
Hur mycket ska vi stå ut med av gamla problem
och nya hot? Varför slår vi så ofta dövörat till
när larmet går? Kan vi få en giftfri miljö som
riksdagens miljömål talar om? Eller är det bara
en önskedröm?
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How long will bioenergy last for the energy
systems of the future? How much can we get out of
forests and agricultural land – and what should
we use it for? Is it wise to use it for conversion
into automotive fuel, or should it be used for
generating heat and electricity? What regulatory
instruments are needed for increasing the use of
bioenergy? What conflicts will there be between
increased biofuel production and various environ
mental targets? How is the supply of food doing
out in the world? And how good is bioenergy
in actually preventing climate change? How do
Swedish researchers view the issue?
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Биоэнергетика – сколько
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в противоречие с другими экологическими
задачами? Как обстоит дело с производством
питания в мире? И насколько биотоплива
помогут сохранить климат?

Ska hela Sverige leva?
Ska
hela
Sverige
Ska hela
Sverige
leva – ochleva?
vad innebär i så fall

Osäkrat klimat – laddad utmaning
Att jorden blir varmare beror mycket sannolikt på
människans utsläpp av växthusgaser. Det säger
FN:s klimatpanel IPCC – och kopplar uppvärm
ningen till stigande havsnivå, krympande isar och
risken för snabba förändringar som inte går att
förutse. Men när blir människans klimatpåverkan
farlig, och vad är det som står på spel? Är EU:s
energi- och klimatpolitik en tandlös tiger? Är
lagring av koldioxid en lösning eller dimridå? Är
hotet mot klimatet en chans för företagen? Boken
innehåller artiklar av cirka 40 olika forskare.

Climate challenge – the
safety’s off
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The world is getting warmer, and it´s very likely
that this is the product of human emissions of
greenhouse gases. That is the conclusion of the
UN’s climate panel, which links warming to rising
sea levels, shrinking ice and the risk of rapid and
unpredictable changes. But when does man’s
impact on the climate become dangerous, and what
is at stake? Is the EU energy and climate policy a
toothless tiger? Is carbon capture and storage a
solution or just a smokescreen? Is the threat to the
climate an opportunity for companies? How do
different scientists view the matter?

KliMATfrågan på bordet

Sverige i nytt klimat
– våtvarm utmaning

Mat åt nio miljarder – hur ska vi fixa det i ett nytt
klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet?
Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel
att äta nötkött? Ska vi producera kött utan djur för
klimatets skull? Hur mycket betyder transporterna
och spillet i livsmedelskedjan? I Sverige får vi nya
grödor, men också nya ogräs och skadegörare. Och
djuren kan bli sjukare. Vad innebär ett nytt klimat
för olika delar av vårt avlånga land?
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Sverige påverkar den globala uppvärmningen –
och påverkas av den. Hur kan vi minska ut
släppen av växthusgaser och bygga samhället
mindre sårbart? Kan vi ändra våra energi- och
transportsystem? Är klimatet en klassfråga? Hur
skulle vi uppleva individuella utsläppsrätter?
Kommer vi att känna igen vår natur i framtiden?
Vad händer med jordbruk, skogsbruk och fiske?
Ska vi lagra eller använda skogen? Blir det mer av
ras och översvämningar, och hur ser riskerna ut?
451

os
r.

Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan
ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla
med mark, vatten, växtnäring, energi och gener?
Förslagen till produktionstekniska lösningar
varierar: ekologiskt, konventionellt, perenna
grödor och mera genteknik. Men det handlar
också om handelspolitik och marknader, om
svinn i livsmedelskedjan, och om att få igång
det småskaliga jordbruket i utvecklingsländer.

Genteknik som tar skruv

förädla
bidra
Miljön
till olja.

Jordbruk som håller i längden

Genteknik som tar skruv
Genteknik
som tar skruv

Gentekniken har revolutionerat möjligheterna att
förädla växter, bakterier och djur. Tekniken skulle
kunna bidra till nyttigare och säkrare mat som
räcker till alla. Miljön skulle kunna förbättras
med förnybara alternativ till olja. Samtidigt består
misstron mot den nya maten hos europeiska
konsumenter och miljöorganisationer.

Miljonprogrammet – utveckla
eller avveckla?
Debatten om miljonprogrammet har länge varit
het. Vissa anser att husen ska rivas och områdena
förändras radikalt. Andra vill ta tillvara miljon
programmets goda egenskaper genom att för
ändra på ett varsamt sätt. Går det att anpassa
hus och områden till nya krav och behov? Går
det att renovera utan social turbulens? Ska
redan tätbefolkade områden förtätas ännu mer?
Behövs det en ny sorts byggregler för effektiva
energiåtgärder vid renovering? Ska vi bygga om
till källsorterande avloppssystem? Vad lönar sig
ekonomiskt för företag och samhälle – och vad
bidrar till ett bra boende?

Beställ böcker på: www.formasfokuserar.se

8-91-540-6061-0

Återvinna fosfor – hur bråttom
är det?
Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all mat
produktion. Nu varnar forskare för att fosfor
reserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men
är läget verkligen så allvarligt som vissa forskare
säger? Kan vi effektivisera fosforanvändningen?
Hur kan vi återvinna fosfor och återföra den
till matproduktion? Vad kan jordbruket göra
– och vad kan vi göra i städerna? Ska vi gödsla
med avloppsslam? Eller ska vi bränna slam och
återvinna fosfor ur askan? Ska vi bygga om husens
och städernas avloppssystem för källsortering?
Vilka lösningar är rimliga i ett hållbart samhälle?

452

453

Laddas ner på:

www.formasfokuserar.se

För lärare
Formas Fokuserar i undervisningen
Formas Fokuserar används i skolor och på
högskolor och universitet.
Lärarsidor på webben
På www.formasfokuserar.se läggs det successivt ut information och arbetsuppgifter
till nya pocketböcker. Du hittar informationen under rubriken ”För lärare”.
Tips för undervisningen
Det finns också en broschyr där du får veta hur gymnasielärare, lärarutbildare
och pedagogikforskare ser på pocketböckerna som undervisningsmaterial.
Erbjudande till skolor och högskolor
Om du köper minst 15 exemplar till en skola eller högskola betalar du 30 kr/bok
(inkl moms, exkl frakt och expeditionsavgift).
Har du idéer till teman för nya pocketböcker?
Hör av dig till oss på redaktionen: registrator@formas.se
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