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Abstract  
 

The purpose of the report was to analyze the status of fish and shellfish stocks and the effects 

of consumerism and fishing, (the emphasis being on the North sea and Swedish west coast). 

The UN's Food and Agriculture Organization estimated that 85 % of global fish stocks are 

being overexploited and in the EU it's 72 % of the stocks. Worldwide fish stocks have 

decreased 70-90 % since the 1950´s. The global landings are 80 million tonnes every year 

and of that 53 million tonnes gets produced for human consumption, while the remaining 27 

million are produced for animal feed. The fishing politics and the over-capacity in the fishery 

results in millions of tonnes of bycatch fish every year. This directly links to the decrease in 

fish stocks; decreases the ecologic stability of the ecosystems  and causes eutrophication. The 

main reason for the survey was to investigate what are the requirments and the factors for 

resturants on the Swedish west coast when buying seafood. The evidence found from these 

surveys show that the main priority for consumers was the quality of the seafood (54 % of 

those surveyed). The least important aspects of seafood products bought were their  

sustainability (31 %). Knowledge of sustainable fish certifiers, (which are displayed on 

consumer fish and shellfish products, such as KRAV and MSC) may be limited amongst 

consumers. That lack of awarness causes the supply for unsustainable and irresponsibly 

caught seafood 
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Sammanfattning   

                                                                   

Enligt FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattas 85 % av världens 

fiskebestånd vara överexploaterade alternativt utarmade, motsvarande siffra  är 72 % för 

EU:s fiskebestånd. Fiskbestånden minskar kraftigt världen över, en minskning på mellan 70-

90% har uppmätts för flera bestånd sedan 1950-talet och överfisket klassificeras som det 

enskilt största hotet mot den marina faunan. Den globala landningen, fisk som tas i land, 

uppskattas vara omkring 80 miljoner ton per år, av dem är cirka 3 miljoner ton fiskade i 

Nordsjön. Av den 80 miljoner ton landade fisken uppskattas 53 miljoner ton gå till mänsklig 

konsumtion, resterande är "foderfisk", fisk som går till produktion av djurfoder, främst 

fiskmjöl och fiskolja som sedan blir foder till fisk på fiskodlingar.  

 

Syftet med detta examensarbete är 1) att analysera fisk- och skaldjursbeståndens aktuella 

situation i Västerhavet, som innefattas av; Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och ibland även 

Öresund. 2) Att analysera hur dagens fiske och fiskepolitik påverkar dessa bestånd samt 3) 

studera hur konsumenten kan påverka fisk- och skaldjursbestånd samt fiskets utveckling 

genom sina val av fisk- och skaldjursprodukter. 

 

Examensarbetet har genomförts i två delar; en teoretisk del samt en praktisk del. Den 

teoretiska delen genomfördes i form av en litteraturstudie och den praktiska delen i form av 

en enkätundersökning. 

 

Svenska yrkesfiskare fiskar efter kvotsystemet TAC (Total Allowable Catch), fiskekvoter som 

reglerar hur mycket fisk som får landas. EU:s fiskeflotta har högre kapacitet än vad fisk- och 

skaldjursbestånden klarar av tillsammans med den gällande lagstiftningen. En fiskeflotta 

med överkapacitet tillsammans med de fastställda fiskekvoterna leder till att kassering av fisk 

och skaldjur blir ett stort problem. Kassering är när en ansenlig mängd av den fisk som 

fångas inte tas inte tillvara utan returneras tillbaka oftast död alternativt döende till havet 

efter fångst. Flera i Sverige populära matfiskar är nu akut hotade och ungefär hälften av 

dessa riskerar nationell utrotning. När fisk- och skaldjursbestånden fiskas för hårt påverkas 

det marina ekosystemet negativt, det blir på så sätt även känsligare för andra påfrestningar 

som övergödning och klimatförändringar.  

 

Enligt resultatet av enkätundersökningen som utfördes för att undersöka vad för krav och 

vilka faktorer spelar in vid inköp av fisk och skaldjur längs Sveriges västkust är det fisk och 

skaldjurens kvalitet (54 %) och priset (19 %) som tillsammans är två de viktigaste faktorerna. 

De som var minst viktigt var enligt de svarande om fisk och skaldjuren hade någon form av 

miljömärkning (31 %) det trots att 60 % av de svarande uppgav att det var viktigt alternativt 

mycket viktigt att fisk och skaldjuren hade någon form av miljömärkning.  

 

Fiskeindustrin är en viktig sektor då den både genererar jobb och därigenom inkomster men 

branschen levererar även hälsosamma livsmedel till jordens befolkning. Det är alltså en 

sektor som borde förvaltas väl. Konsumenterna behöver mer kunskap om dagens ohållbara 

fiske för att på så vis välja miljömärkt fisk och skaldjur. KRAV och MSC är två 

miljömärkningar av fisk- och skaldjur som återfinns i svensk handel. Genom att välja 

miljömärkt gynnas på så vis det mer hållbara fisket. 
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1.Inledning 

Över 38 miljoner människor i världen är anställda inom fiskeindustrin (Världsnaturfonden 

WWF, 2012). Fisk och skaldjur är viktiga proteinkällor för befolkningen i utvecklingsländer 

(FAO Fisheries and Aquaculture Department, 2012) och uppskattas vara den allra viktigaste 

proteinkällan för cirka en miljard människor (Naturskyddsföreningen, 2012a) och 

efterfrågan av fisk ökar i takt med att jordens befolkning växer (FAO Fisheries and 

Aquaculture Department, 2010). Under 2007 beräknades svenskar i genomsnitt äta 29 kilo 

fisk och skaldjur per år, vilket är 7 kilo mer än genomsnittet för hela EU:s fisk och 

skaldjurskonsumtion (Naturskyddsföreningen, 2012a). 

 

Enligt FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation bedöms 85 % av världens 

fiskebestånd vara överexploaterade alternativt utarmade (Naturskyddsföreningen, 2012b) 

och för fiskebestånden i EU:s vatten är motsvarande siffra 72 % (Crilly m.fl., 2012). 

Fiskbestånden i våra hav minskar kraftigt världen över (Svedäng m.fl., 2010), en minskning 

på mellan 70-90 % har uppmätts för flera bestånd sedan 1950-talet (Myers m.fl.,2003). Den 

globala landningen fisk, fisk som tas i land, uppskattas vara cirka 80 miljoner ton per år och 

av dem är cirka 3 miljoner ton fiskade i Nordsjön. Av den globalt landade fisken uppskattas 

53 miljoner ton gå till mänsklig konsumtion, resterande är "foderfisk", fisk som går till 

produktion av djurfoder, främst fiskmjöl och fiskolja som sedan blir foder till fisk på 

fiskodlingar (Crilly m.fl., 2012). 

 

En stor mängd av den fisk och de skaldjur som fångas tas inte tillvara utan returneras tillbaka 

till havet efter fångst, detta kallas kassering (Europeiska Unionen, 2007). Det kasseras fisk 

och skaldjur om kvoten är fylld, om kvoten för en viss fiskart är fylld men även av 

ekonomiska skäl, även kallat high grading, en strategi som sen några år tillbaka är förbjudet i 

EU:s vatten (Naturskyddsföreningen, 2012a). High grading innebär att fisk kasseras om; den 

är av oönskad storlek eller om fångsten innefattas av annan art än önskat det vill säga den 

selekteras bort då den inte är lika ekonomiskt värdefull för yrkesfiskare (Johnsen m.fl., 

2010). En del av de svenska kvoterna fiskas upp långt innan året är slut och det resulterar i 

mycket bifångst som måste kasseras (Ottosson, 2012). Det uppskattas att den globala 

kasseringen av fisk är mellan 17.9 och 39.5 miljoner ton per år (Alversson, 1994). Den totala 

kasseringen av fisk och skaldjur i EU:s vatten beräknas årligen till omkring 7 miljoner ton per 

år (Johnsen m.fl., 2010).  I Nordsjön beräknas kasseringen uppgå till omkring 10 % av den 

totala biomassan fisk och skaldjur som lever där (Johnsen m.fl., 2010).  

 

Bifångst i form av räkor och andra bottenlevande arter fiskat med trål beräknas stå för 

omkring 55 % av alla marina organismer som kasseras (Johnsen m.fl., 2010). Bifångst kallas 

det om yrkesfiskarna fångat små fiskar, under minimimått, annan art än önskad eller om 

fåglar och marina däggdjur fångats av misstag (Naturskyddsföreningen, 2012a). Den massiva 

kasseringen av fisk och skaldjur blir ett problem när dessa är döda alternativt döende vid 

kassering. Kasseringen uppskattas vara ett större problem i det intensiva storskaliga fisket 

samt vid användning av redskap som inte selekterar fångsten, även kallat icke selektiva 

redskap (Johnsen m.fl., 2010). Vid kassering av bifångst vid fiske med hummertinor 

alternativt kräftburar brukar individerna överleva, något som inte är lika vanligt vid fiske 

med nät (Havs och vattenmyndigheten, 2012a). Upp till 60 % av ett fartygs fångst kan vara 

bifångst, bifångsterna beräknas uppnå omkring 40 % av världens totala fångster (Princen, 

2009).  Bifångster bidrar till ytterligare utarmning av bestånd då bifångsten kasseras 
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alternativt landas illegalt (Princen, 2009). Kostnaderna för förbyggandet av bifångster och 

kassering tillsammans med kostnader för övervakningen av detta samt värdet av kasserade 

fisk och skaldjur uppgår årligen tillsammans till flera miljarder amerikanska dollar 

(Alversson, 1994). 

 

Medlemsländerna i Europeiska Unionen har i 30 år, sedan 1983 haft en gemensam (Princen, 

2009) och mycket komplex (Johnsen m.fl., 2010) fiskepolitik, GFP. Länderna arbetar sedan 

dess tillsammans för en ekonomisk utveckling av fiskesektorn (Princen, 2009). De arbetar för 

att upprätthålla en balans mellan utbud och efterfrågan (EUR-Lex, 2012), för att skydda 

utsatta områden (Princen, 2009) samt för att bevara fiskebestånd (Štrbac m.fl., 2011).  

 

Medlemsländernas yrkesfiskare ska enligt bestämmelserna ha lika rätt att nyttja EU:s 

fiskevatten (SOU 2010:42). De svenska yrkesfiskarna fiskar i havsområden från Norska havet 

i nordväst till Östersjön i öst (SOU 2010:42), de svenska fiskereglerna lyder under 

Europeiska Unionens EG-förordningar som direkt efter utfärdandet och gäller före all 

nationell lagstiftning (Havs och vattenmyndigheten, 2011). Medlemsländer får inte stifta 

egna lagar och regler som strider mot EU:s bestämmelser men det är tillåtet att komplettera 

EU:s 

bestämmelser för den gemensamma fiskepolitiken (SOU 2010:42). Medlemsländernas 

regeringar eller berörda myndigheter kan även föreskriva yrkesfiskare om deras skyldighet 

att lämna uppgifter till kommissionen samt andra organ i EU (SOU 2010:42). 
 

1.1 Syfte                       

Syftet med detta examensarbete är 1) att analysera fisk- och skaldjursbeståndens aktuella 

situation i Västerhavet, som innefattas av; Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och ibland även 

Öresund (Bilaga 1 & 2). 2) Att analysera hur dagens fiske och fiskepolitik påverkar dessa 

bestånd samt 3) studera hur konsumenten kan påverka fisk- och skaldjursbestånd samt 

fiskets utveckling genom sina val av fisk- och skaldjursprodukter. 

1.1.1 Frågeställningar 

 Hur ser fisk- och skaldjursbestånden ut i Västerhavet? 

 Vad blir konsekvenserna av dagens fiske & fiskepolitik för dessa bestånd? 

 Finns det alternativa fiskesystem än det vi använder oss av idag? 

 Vad kan du som konsument tänka på när du köper fisk och skaldjur? 

 Vad ställer restauranger för krav och vilka faktorer spelar in vid inköp av fisk och 

skaldjur längs Sveriges västkust? 

 

1.1.2 Avgränsningar                         

Litteraturstudien har avgränsats mot Europeiska hav med inriktning mot Västerhavet. 

Enkätstudien har avgränsats till restauranger med fisk- och skaldjursrätter på menyn längs 

med Bohusläns och Hallands kuster.  

 

Jag har valt att genom en enkätstudie undersöka vad restauranger längs Sveriges västkust 

har för krav på de fisk- och skaldjursprodukter de köper in samt vilka faktorer som spelar in 

vid inköp av dessa. Anledningen till att enkäterna distribuerades till de inköpsansvariga vid 

restauranger istället för till privatpersoner beror på att jag personligen anser att de genom 

sina betydligt större inköp på så sätt kan påverka och nå ut till fler personer än vad en 

enkätundersökning utformad för privatpersoner skulle gjort. Förhoppningen fanns även att 
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svarsfrekvensen eventuellt skulle öka om de skickades ut till de inköpsansvariga av fisk och 

skaldjur vid restauranger som troligtvis är både kunniga och intresserade av ämnet.  

2. Bakgrund                                                       

2.1 Det svenska saltvattensfisket  

År 2004 fanns det omkring 1900 yrkesfiskare i Sverige, dessa stod tillsammans med de 

anställda inom vattenbruket och förädlingsindustrin för ungefär 0,1 % av landets totala 

sysselsättning. 4 år senare, 2008 fanns det 1807 yrkesfiskare med yrkesfiskelicens, då alla 

inte har yrkesfiskarlicens uppskattas anställda inom sektorn vara fler. 51 % av Sveriges 

yrkesfiskare fiskar längs västkusten, de flesta i Västra Götalands län (SOU 2010:42).   

 

Fiskesystemet som används inom EU kallas TAC (total allowable catch) och innefattar 

fiskekvoter, hur mycket fisk och skaldjur som får landas (Raakjær, 2011). Medlemsländernas 

fiske- eller jordbruksministrar beslutar om nivåerna för de nationella kvoterna (SOU 

2010:42) för de ekonomiskt viktigaste arterna av fisk och skaldjur (SLU m.fl., 2012) efter 

förslag från Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen utarbetar i sin tur sina 

förslag efter information från Internationella havsforskningsrådet (ICES) om fisk- och 

skaldjursbeståndens befintliga status. ICES information granskas av kommissionens 

vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskenäringen, STECF. Europeiska 

kommissionens förslag för TAC i Västerhavet presenteras årligen i december månad (SOU 

2010:42). 

                                                                                         

Västerhavet omfattas av Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön men ibland räknas även Öresund in 

(Nationalencyklopedin, 2013b). I Västerhavet är torsk tillsammans med sill, strömming, 

kräft- och blötdjur samt foderfisk de ekonomiskt viktigaste arterna för yrkesfiskarna. Vinsten 

från det Svenska saltvattenfisket beräknades år 2008 till omkring 1 083 miljoner svenska 

kronor. På grund av de fastställda fiskekvoterna hämmas det Svenska fisket (SOU 2010:42) 

då den europeiska fiskeflottan är övereffektiv (SOU 2006:1). Fiskekvoterna är i förhållande 

till flottans kapacitet för små och det resulterar i att det fångas stora mängder bifångst som 

sedan kasseras död alternativt döende tillbaka till havet. Omkring 95 % av den landade fisken 

innefattas av arter som omfattas av fiskekvoter (SOU 2010:42). Torsk står tillsammans med 

sill, skarpsill, räka och havskräftor för omkring 75 % av den landade fångsten (SOU 2010:42). 

De preliminärt satta kvoterna 2013 för svenska yrkesfiskare i Skagerrak och Nordsjön är 

mellan 70-80 % av 2012 års kvoter för fiskarter som blåvitling, kolja, makrill, rödspätta, 

torsk, räka, sill och vitling (Sveriges Fiskares Riksförbund, 2012a). 

2.2 Miljömärkning av fisk och skaldjur 

I Sverige finns det i dagsläget två olika miljömärkningar av fisk och skaldjur, KRAV och 

Marine Stewardship Council (MSC) och ett tredje är på väg, Aquaculture Stewardship 

Council (ASC) (Naturskyddsföreningen, 2012a). KRAV certifierar både vild och odlad fisk och 

skaldjur medans MSC endast certifierar vild fisk och skaldjur. Aquaculture Stewardship 

Council (ASC) kommer att vara som en motsvarighet till Marine Stewardship Council (MSC) 

men kommer endast miljöcertifiera odlad fisk (Naturskyddsföreningen, 2012a). 

 

2.3 Fiskemetoder, redskap samt regleringar                      
Bottentrålning är en fiskemetod som ger stora bifångster av både fisk och skaldjur 

(Naturskyddsföreningen, 2012b), vid bottentrålning dras näten längs havsbotten för att 

http://www.ne.se/
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maximera fångsten (Princen, 2009). Bifångsten vid kräfttrålning är ekonomiskt viktig, då 

den landas och säljs (Frandsen m.fl., 2009). Fiskemetoden är mycket effektiv i jämförelse 

med fiske med nät där det endast landas 1 % av vad som landas vid trålning (Crilly m.fl., 

2012). Bottenttrålning förstör bottnarnas struktur, förstör naturliga habitat och ger därmed 

en negativ påverkan på hela ekosystem och för bestånden blir det även svårare att återhämta 

sig (Naturskyddsföreningen, 2012b). Metoden har liknats med att hugga ner hela skogar för 

att skjuta exempelvis rådjur (Pauly m.fl., 2002). Jämförelser har gjorts mellan områden som 

kontinuerligt trålas samt områden med gällande trålförbud. I områden med gällande 

trålförbud fanns fler organismer, en högre biomassa, en större mångfald av arter samt fler 

vattenväxter och buskar som tillsammans bidrog till en mer sammansatt havsbotten. En väl 

sammansatt havsbotten med olika vattenväxter och buskiga organismer är viktigt skydd för 

fisk och skaldjur under deras tillväxtperiod (Naturskyddsföreningen, 2009b). Förutom den 

negativa påverkan på det marina ekosystemet (Naturskyddsföreningen, 2009) och 

utarmning av bestånd (Princen, 2009) kräver också fiskemetoden betydligt mer bränsle än 

vad fiske med selektiva redskap gör. När fiskebestånden minskar (Myers m.fl., 2003) tvingas 

yrkesfiskarna åka längre sträckor för att hitta fisk och skaldjur. Det genererar till att 

bränsleförbrukningen ökar (Naturskyddsföreningen, 2009) och då ökar även utsläppen av 

växthusgaser (Miljömålsportalen, 2012a) samt utsläpp av näringsämnen som bidrar till 

övergödning (Miljömålsportalen, 2012a,b). 

 

Selektiva redskap är motsatsen till mängdfångande redskap som fångar all fisk och skaldjur 

utan hänsyn till art och storlek och på så sätt ökar påfrestningen på det marina ekosystemet 

samt att fisk- och skaldjursbestånden påverkas negativt (Havs och vattenmyndigheten, 

2012a).  För att minska andelen bifångst kan selektiva redskap användas 

(Naturskyddsföreningen, 2012a). Det finns bestämmelser om maskstorlek så att de minsta 

fiskarna ska kunna simma igenom näten och för en del arter finns det även minimimått 

(Havs och vattenmyndigheten, 2012c) vilket leder till att de större individerna på så vis blir 

selekterade (Svedäng m.fl., 2004) och de små individerna hinner förhoppningsvis 

reproducera sig i alla fall en gång innan de är stora nog för och fastna i näten (SLU m.fl., 

2012). Att tråla med rist, ett galler av plast eller metall framför trålhuset är en metod att 

sortera ut annan art än målarten samt att fisk under viss storlek selekteras bort (Johnsen 

m.fl., 2010). I selektiva hummertinor samt kräftburar finns det flyktöppningar som gör att 

de mindre individerna kan ta sig ut. Viss selektion sker även om man använder sig av 

bottensatta nät alternativt nät som sitter vid ytan, då särskiljs bottenlevande arter ifrån de 

som lever närmare ytan (Havs och vattenmyndigheten, 2012a). 

 

Fredningstider, tidsperioder då fisk och skaldjur är skyddade förekommer för en del arter 

och det är oftast under respektive lekperiod det då råder fiskeförbud för fiske efter den 

fredade arten i utvalda områden (Havs och vattenmyndigheten, 2012c). Fiske med selektiva 

redskap är då ett krav så att den fredade arten selekteras bort (Havs och vattenmyndigheten, 

2012c). Det har visat sig vara ett effektivt sätt att bevara fisk- och skaldjursbestånden 

(Fiskeriverket, 2008).  

 

2.4 De nationella miljökvalitetsmålen                        

År 1999 antog Sveriges riksdag femton miljökvalitetsmål (Regeringen, 2004) och sex år 

senare (2005) antogs ytterligare ett (Notisum, 2005). Syftet med miljömålen är att Sverige 

senast år 2020 ska uppnått dessa mål (Naturvårdsverket, 2012a). Varje år ska en bedömning 

göras om möjligheterna att uppnå miljömålen, dessa ska presenteras tillsammans med 

utsedda delmål. Vart fjärde år redovisar Naturvårdsverket mer ingående möjligheterna att nå 
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miljökvalitetsmålen tillsammans med den berörda myndigheten. Havs och 

vattenmyndigheten ansvar för tre av de antagna miljökvalitetsmålen; ”Ingen övergödning”, 

”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” 

(Naturvårdsverket, 2012a).  

 

Sveriges riksdag har tagit fram ett lagförslag där de betonar att de arter som omfattas av det 

nationella miljömålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård" skall skyddas från 

utrotning. Miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv" är också något som rör fisk- och 

skaldjursbestånden och för att dessa skall hållas på en biologisk hållbar nivå måste fisket 

skötas väl med hänsyn till det marina ekosystemets struktur och funktion (Svedäng m.fl., 

2011). 

 

2.4.1 Ingen övergödning                      

Riksdagens definition av miljömålet "Ingen övergödning"; "Halterna av gödande ämnen i 

mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för 

biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten" 

(Miljömålsportalen, 2012b). 

 

Fosfor och kväve är två näringsämnen som i för höga halter orsakar övergödning 

(Miljömålsportalen, 2012b), tillförseln av näringsämnen beräknas ha ökat med mellan 400- 

800 % de senaste 80 åren (Baden m.fl., 2012). Jordbruket är en källa till utsläpp av både 

kväve och fosfor, vid gödselspridning kan näringsämnen läcka till intilliggande marker och 

vattendrag. Jordbruket bidrar också till nedfall av ammonium då det avges ammoniak från 

stallgödsel när det avdunstar. Cirka 30 % av nedfallet över Sverige beräknas härstamma från 

Svenska utsläpp (Miljömålsportalen, 2012b). Två andra bidragande källor som genererar till 

utsläpp av ämnen som främjar övergödning är biltrafik och sjöfart. Dessa släpper främst ut 

kvävedioxid (Naturvårdsverket, 2012b) i form av nedfall. Av dessa nedfall över Sverige 

uppskattas 90 % av dem härstamma ifrån andra länders utsläpp (Miljömålsportalen, 2012b).   

 

Då havsmiljöer är drabbade av övergödning bildas det algblomningar, vattnet blir grumligt 

samtidigt som tångbältena blir färre och biodiversiteten ändras. Är en havsmiljö hårt drabbat 

kan det uppstå syrebrist på havsbotten. En del alger är toxiska, är det sådana som orsakat 

algblomningen är det skadligt för både människor och djur att få i sig vatten därifrån 

(Miljömålsportalen,2012b).    

  

2.4.2 Levande sjöar och vattendrag                    

Riksdagens definition av miljömålet "Levande sjöar och vattendrag"; "Sjöar och vattendrag 

ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas" 

(Miljömålsportalen, 2012c).  

 

Vattenkraften påverkar både djur- och växtlivet när de naturliga variationerna av 

vattenstånden ändras. Vi människor påverkar även på andra sätt till exempel genom byggen 

nära sjöar och vattendrag. Det är inte bara djur och växter som tar skada, vi människor har 

även nytta av levande sjöar och vattendrag, vi behöver det bland annat för att nyttja 

dricksvatten men även för att fiska (Miljömålsportalen, 2012c). 
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Vid intrång av främmande arter kan vår egen fauna påverkas negativt. Arter som inte 

naturligt förekommer i våra svenska vatten kan konkurrera ut de som lever där naturligt 

(Miljömålsportalen, 2012c). 

 

2.4.3 Hav i balans samt levande kust och skärgård     

Riksdagens definition av miljömålet "Hav i balans samt levande kust och skärgård"; 

"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den 

biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annan 

användning av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar" 

(Miljömålsportalen, 2012d).  

 

Överfiske, fiskemetoder så som bottentrålning (Naturskyddsföreningen, 2012b), bebyggelse, 

båttrafik, utsläpp av miljöskadliga ämnen samt tillförsel av näringsämnen som orsakar 

övergödning är sex viktiga antropogena källor som avsevärt försvårar möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsmålet. Biodiversiteten minskar och det marina ekosystemet påverkas negativt 

(Miljömålsportalen, 2012d).  

 

Vårt hav, våra kuster och skärgårdar är viktiga inte bara för de djur och växter som lever där 

utan även för oss människor (Miljömålsportalen, 2012d).  För kustsamhällen är turismen 

viktig (Princen, 2009) och fiskenäringen är viktig då den genererar pengar till de berörda 

samhällena (Miljömålsportalen, 2012d).  

 

2.4.4 Ett rikt växt- och djurliv           

Ett fjärde miljökvalitetsmål som berör området är miljömålet "Ett rikt växt- och djurliv" och 

den ansvariga myndigheten är Naturvårdsverket. Miljökvalitetsmålet definieras av riksdagen 

som; "Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 

och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 

processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 

tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd" (Miljömålsportalen, 

2012e). 

 

Biologisk mångfald innefattar såväl genetisk variation inom arter som antalet arter och 

biodiversitet, men det innefattar även hur de olika arterna interagerar. Även hur de påverkar 

ekosystemet spelar in, om de till exempel som musslor renar vatten (Miljömålsportalen, 

2012e). 

 

Människan har på många sätt genom olika processer påverkat naturen negativt. 

Biodiversiteten påverkas bland annat av klimatförändringar, Sverige har i enlighet med FN:s 

konvention för biologisk mångfald beslutat att bevara dagens biodiversitet 

(Miljömålsportalen, 2012e). 

 
2.5 Miljöbalken (1998:808)             

Miljöbalken (1998:808) syftar enligt 1 kapitel 1 § till att främja en hållbar utveckling och att 

vi människor ska förvalta naturen så att den biologiska mångfalden främjas. I Miljöbalkens 2 

kapitel finner vi hänsynsreglerna. Enligt 2 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar 



7 
 

en åtgärd skaffa sig den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och miljön mot 

skada eller olägenhet. En olägenhet definieras enligt Miljöbalkens 9 kapitel 3 § "Med 

olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig." I 

Miljöbalkens 2 kapitel 3 § återfinns att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 

skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar som behövs för att förebygga, hindra 

eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människans 

hälsa eller miljön. 

 

Enligt Miljöbalken 3 kapitel 5 § ska vattenområden som har betydelse för yrkesfisket så långt 

som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande.  

 

2.6 EU:s bevarandestrategi samt Lissabonfördraget                  

Den 20 december 2002 utfärdade EU en grundläggande förordning, (EG) nr 2371/2002 om 

"Bevarandet och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma 

fiskepolitiken" (SOU 2010:42). Förordningen syftar till att åtgärder skall vidtas för att skydda 

och bevara de marina ekosystemen. De arbetar även för att minimera fiskets negativa 

påverkan och eftersträvar att resurserna skall nyttjas på ett hållbart sätt. Förordningens 

efterlevnad kontrolleras med hjälp av en egenförordning, rådets förordning (EEG) nr 

1224/2003 (SOU 2010:42). 

 

Under Lissabonfördraget 2007 (EUR-Lex, 2007) presenterades unionens 

befogenhetskategorier samt befogenhetsområden som trädde i kraft 1 december 2009 (SOU 

2010:42). De ska tillsammans med medlemsländernas ledning ha en gemensam befogenhet 

inom fiskeområdet med undantag för bevarandet av de marina ekosystemen i havet. Det 

återfinns även information om inom vilka områden unionen skall ha exklusiv befogenhet, en 

sådan är "Bevarandet av havets biologiska resurser inom ramen för den gemensamma 

fiskepolitiken" (EUR-Lex, 2007).   

 

2.7 EU:s havsmiljödirektiv                                      

EU har fastslagit att de marina ekosystemen i EU:s hav skall skyddas och bevaras. samtliga 

EU:s medlemsländer har fått ett havsmiljödirektiv där de tillsammans ska arbeta mot 

gemensamma mål. EU:s havsmiljödirektiv började gälla 15 juli 2008 (Pettersson, 2011). Det 

gemensamma målet är att alla EU:s havsområden skall ha uppnått "god miljöstatus" senast 

2020.  Havsmiljödirektivet har funnits i Svensk lagstiftning sedan november 2010, och målet 

för Sverige är att de intilliggande haven; Östersjön samt Nordsjön ska uppnå "god 

miljöstatus" senast år 2020. Havs och vattenmyndigheten är den myndighet som ansvarar 

för genomförandet av havsmiljödirektivet (Havs och vattenmyndigheten, 2013a). 

Medlemsländerna får själva mäta de tillhörande havens hälsostatus och sedan arbeta fram en 

plan som sedan skall följas (Havs och vattenmyndigheten, 2013a) och en utvärdering av 

havens hälsostatus ska ha rapporterats senast 15 juli 2012 (Pettersson, 2011).  

  

Enligt Pettersson (2011) bestod den inledande bedömningen av havsområdets miljöstatus av 

fyra steg;  

 En bedömning av havsområdets grundläggande egenskaper och förhållanden 

 En bedömning av havsområdets nuvarande hälsotillstånd 

 En bedömning av de mest betydelsefulla kvalitativa faktorer, tydliga trender samt 

antropogena verksamheter som påverkar havsområdets miljötillstånd 
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 En bedömning av hur det ekonomiska samt sociala nyttjandet av havsområdet ser ut 

samt vilka kostnader som medförs vid en försämring av havsområdets miljöer 

3. Metod 

Examensarbetet har genomförts i två delar, en teoretisk del samt en praktisk del. Den 

teoretiska delen genomfördes i form av en litteraturstudie och den praktiska delen i form av 

en enkätundersökning.  

 

3.1 Litteraturstudie                                                               

En litteraturstudie genomfördes för att finna svar till de valda frågeställningarna och i första 

hand användes de vetenskapliga databaserna OneSearch och Web Of Science. 

Naturskyddsföreningens, Naturvårdsverkets samt Havs och vattenmyndighetens hemsidor 

användes också, för att hitta relevanta rapporter och artiklar. För att i databaserna 

OneSearch och Web Of Science hitta tillämpliga rapporter använde jag mig av engelska 

sökord som bland annat; fishing*, EU*, North sea*, TAC* och fishing quotes*. På  svenska 

hemsidor användes sökord som bland annat; fiske*, Västerhavet*, EU*, fiskekvoter*, MSC 

samt KRAV.  

 

3.2 Enkätundersökning                                     

Det utformades även en enkät (Bilaga 3) för att finna svar på frågeställningen om vad de på 

restauranger längs Sveriges västkust ställer för krav samt vilka faktorer som spelar in vid 

deras inköp av fisk och skaldjur. Enkäten utformades så att den tillfrågade kunde svara 

snabbt och enkelt, endast kryss-svar krävdes för tretton av fjorton frågor, för att på så sätt 

öka svarsfrekvensen. Alla enkäter som skickades ut fick även en personlig numrering där 

numreringarna 1-100 användes. Varje numrering kopplades på så sätt ihop med en 

restaurang.  

 

Enkäten distribuerades per post till de inköpsansvariga vid sammanlagt etthundra 

restauranger längst Sveriges västkust. Femtio av dem skickades till restauranger i landskapet 

Bohuslän samt femtio skickades till restauranger i landskapet Halland. Internetsidorna 

www.google.se samt www.whiteguide.se användes för att finna restauranger med fisk- och 

skaldjursrätter på menyn i de utvalda landskapen.  

 

Ett följebrev skickades med enkäten (Bilaga 4) där syftet med undersökningen redogjordes 

samt att ett svarskuvert bifogades. Då alla enkäter tilldelades ett individuellt nummer var det 

på så vis enkelt att följa upp vilka restauranger som inte svarat på enkätundersökningen.  

 

En påminnelse (Bilaga 5) skickades ut till dem som inte svarat på enkäten för att på så vis öka 

svarsfrekvensen. Resultatet från enkätundersökningen fördes sedan in i kalkylprogrammet 

Microsoft Excel där det sammanställdes. 

4. Resultat 

4.1 Västerhavet                         

Västerhavet är det Svenska havsområdet med störst mångfald av arter. Det beror på att det 

kontinuerligt tillförs näring från Atlanten samt att salthalten i Västerhavet ligger på en 

relativt hög nivå. Fisket i både Skagerrak och Kattegatt har sedan medeltiden varit varit 
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viktigt för oss människor, då fiskades sill i kustnära områden och ute till havs fiskades bland 

annat torsk och kolja (Cardinale m.fl., 2012). I Kattegatt är det främst svenska och danska 

yrkesfiskare som fiskar och de huvudsakliga landningarna utgörs av havskräfta, rödspätta, 

rödtunga och torsk (Madsen m.fl., 2010). 

 

Fiskebestånden varierar naturligt i storlek men människans påverkan har en större direkt 

inverkan på att bestånden minskat (Kerby m.fl., 2012), då utarmningen av fiskebestånden 

fortgått under i alla fall 100 års tid (Svedäng m.fl., 2004, Svedäng m.fl., 2010). I många fall är 

det de större rovfiskarna som drabbats hårdast och det har lett att de små individerna nu är 

fler till antalet (Svedäng m.fl., 2004). Individstorleken på fångad fisk har blivit allt mindre 

(Sterner m.fl., 2005) och det är ovanligt med fångster innehållande individer äldre än två år 

(Svedäng m.fl., 2010). 

 

Överfisket uppskattas vara ett av de största hoten mot den marina faunan 

(Havsmiljöinstitutet, 2012) och trålning uppskattas vara en viktig faktor till att många 

bestånd i Västerhavet kraftigt utarmats och i vissa fall till och med utrotats regionalt. Den 

svenska västkusten har sedan år 2000 trålats kontinuerligt (Sterner m.fl., 2005), 

uppskattningsvis så trålas 55 % av Kattegatts djupa bottnar mer än två gånger per år (Nilsson 

m.fl., 2007). Olof Johansson (2012) skriver i sin bok "Född fiskare" att han fiskat i många hav 

världen över men att han aldrig fiskat i så tysta och döda vatten som de under 2000-talet i 

Bohuslän, längs Sveriges västkust. Artdatabanken rödlistade år 2010 tjugosju av 

Västerhavets fiskarter. Av dessa uppskattas tjugofem av dem vara fiskarter som yrkesfiskarna 

ofta fångar som bifångst och av dem riskerar över 50 % att inom en snar framtid bli nationellt 

utrotade (Havsmiljöinstitutet, 2012). 

 

I Västerhavet 2011 har det införts tre fiskefria områden (Naturvårdsverket, 2012c). Ett 

fredningsområde infördes i Kattegatt 2009 (Havsmiljöinstitutet, 2012) för att torskbestånden 

skulle få en chans att återhämta sig samt för att minska fiskedödligheten. Arbetsgruppen som 

organiserar arbetet består av danska och svenska forskare (Sköld m.fl., 2012). Det har 

uppmätts att andelen vuxna individer nu ökat i området (SLU m.fl., 2012) samt att 

fiskedödligheten minskat (Svedäng m.fl., 2010). I de djupa delarna av Skagerrak är nu 

förhållandena för den bottenlevande faunan god, närmare kusten kan minskningar av den 

biologiska mångfalden fortfarande uppmätas (Havsmiljöinstitutet, 2012). Rovfiskar beräknas 

världen över minskat med omkring 90 % (SOU 2006:1) och längs med Skagerraks kuster har 

de stora rovfiskarna helt försvunnit (Havsmiljöinstitutet, 2012).   

 

De nationella miljömålen "Levande sjöar och vattendrag", "Ett rikt växt- och djurliv" och 

"Hav i balans samt levande kust och skärgård" kommer mest troligt inte att uppfyllas innan 

år 2020 då det skulle krävas mycket stora omfattande insatser för att möjliggöra dem 

(Naturvårdsverket, 2012c). 

 

4.1.1 Flera populära matfiskar är akut hotade                             

Flera av de populäraste matfiskarna (Havsmiljöinstitutet, 2012) i Västerhavet 

(Naturskyddsföreningen, 2009a) är nu akut hotade av överfiske. Några av de hotade arterna 

är bleka, kolja, långa och torsk. Det finns också arter som exempelvis makrill och sill vars 

bestånd börjat återhämta sig och har ökat i antal (Havsmiljöinstitutet, 2012).   

 

Bleka även kallad Lyrtorsk är en torskfisk (Nationalencyklopedin, 2013c) som har hög 

fiskedödlighet och uppskattas minskat med omkring 90 % till 95 % i Västerhavet de senaste 

http://www.ne.se/
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trettio åren (SLU m.fl., 2012). Det finns inte några registrerade lekplatser för bleka men det 

förmodas att det tidigare funnits lekplatser längs med Skagerrak och Kattegatts kuster. Det 

finns inga fastställda fiskekvoter, TAC för bleka i Västerhavet men de är under årets första 

kvartal fredade innanför kustens trålgräns (SLU m.fl., 2012). 

 

Torskbestånden har i Västerhavet utarmats och har inte klassificerats som livskraftiga på 

flera år (Naturskyddsföreningen, 2009a), biomassan har sedan 1970-talet minskat från 

omkring 1 400 000 ton till omkring 200 000 ton idag (Havsmiljöinstitutet, 2012). År 2012 

uppmättes en minskning på omkring 10 % sedan år 1996 (Naturskyddsföreningen, 2012a). 

Idag är bestånden mindre än vad som någonsin tidigare uppmätts, biomassan lekande torsk 

beräknas till omkring 5 % av vad den var på 1970-talet (Havsmiljöinstitutet, 2012) och ICES 

har i flera år rekommenderat fiskestopp på torsk i Kattegatt (Madsen m.fl., 2010). Torsk är 

den art som är mest ekonomiskt lönsamma för yrkesfiskarna att landa i Kattegatt (Madsen 

m.fl., 2010) och även i Norge, Danmark och på Island klassificeras den som den enskilt 

viktigaste arten. Biomassan torsk har utarmats och har inte på lång tid uppgått till den gräns 

att den klassificerats som mest ekonomiskt gynnsam för yrkesfiskarna (Arnason m.fl., 2004). 

Torskbestånden (Havsmiljöinstitutet, 2012) i Kattegatt (SLU m.fl., 2012), har drabbats hårt 

av överfisket. I Öresund återfinns Västerhavets enda livskraftiga torskbestånd och där råder 

sedan 1930-talet trålförbud (SLU m.fl., 2012). 

 

Statusen för rödspättan uppmättes kring millenniumskiftet till omkring 40 % av vad som 

uppmättes 40 år tidigare (Hagberg m.fl., 2010) trots att fisket efter arten minskat sedan 

1990-talet (Dickey-Collas, 2007). Yrkesfiskarna påstod under 2000-talet att bestånden börjat 

återhämta sig men forskarna kunde inte uppmäta någon märkbar förändring (Verweij m.fl., 

2009). Fiskedödligheten för rödspätta ligger tillsammans med fortplantningskapaciteten i 

dag på hållbara nivåer. Fisket efter rödspättan begränsas av TAC för både för Norge samt 

EU:s medlemsländer (SLU m.fl., 2012). 

 

Långa är en art som ofta fångas som bifångst vid fiske efter bland annat havskräftor och 

torsk. Landningar av arten fiskade i Västerhavet beräknas uppgå till omkring 75 % av vad 

som landades för trettio år sedan. Långan återfinns nu under kategorin "sårbar" på 

Artdatabankens rödlista. Långabestånden antas minskat på grund av att de blir könsmogna 

förhållandevis sent tillsammans med att de beräknas ha en hög fiskedödlighet. Det finns 

TAC-bestämmelser för långa i alla EU:s vatten (SLU m.fl., 2012). 

 

Den landade fångsten kolja som är en torskfisk (Nationalencyklopedin, 2013d) minskade 

kraftigt under 1920-1970-talet (SLU m.fl., 2012). Bestånden har sedan 1970-talet legat kvar 

på den lägre nivån. I Gullmarsfjorden, i Bohuslän norr om Brastad finns den enda kända 

lekplatsen för kolja. Koljan förvaltas genom fastställda TAC för både för Norge samt EU:s 

medlemsländer samt att det under första kvartalet råder trålförbud innanför trålgränsen 

längs med Sveriges västkust (SLU m.fl., 2012). 

 

4.2 Konsekvenser av dagens fiske och fiskepolitik                

TAC-systemet som vi använder oss av idag anses av många ha skapat fler problem än vad 

fiskesystemet lyckats lösa (Daan, 1996). Miljöorganisationer och yrkesfiskare är två grupper 

som massivt kritiserat EU då det på grund av deras fiskeregler måste kasseras stora mängder 

fisk och skaldjur (Naturskyddsföreningen, 2012a). En rapport från 2007 om EU:s 

gemensamma fiskepolitik (GFP) visade att förvaltningen av ett större antal fiskebestånd har 

misslyckats (Naturskyddsföreningen, 2012a). När så många länder skall samarbeta kan 

http://www.ne.se/
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nationella intressena krocka och yrkesfiskarna har många gånger motsatt sig forskarnas 

varningar om fisk- och skaldjursbestånden. De har med hjälp av branschorganisationer 

påverkat de ansvariga ministrarna att ta beslut som motsatt sig forskarnas 

rekommendationer och istället gynnade fiskenäringen. Istället för att ta ansvar för de sinande 

fisk- och skaldjursbestånden har de nationella intressena fått företräde 

(Naturskyddsföreningen, 2012a).  

 

En konsekvens av att det finns fler små än stora individer blir att kasseringen ökar då det ofta 

finns bestämda minimimått för fisk och skaldjur som får landas (Johnsen m.fl., 2010). Att 

fiska med selektiva redskap som selekterar de stora fiskarna kan vara ett större problem i 

områden med mestadels små individer. De stora honfiskarna är mycket viktiga för 

reproduktionen, då de producerar fler ägg än mindre individer och det leder till att den totala 

reproduktionen för populationen kan minska om man enbart fiskar på stora individer (SLU 

m.fl., 2012). 

 

EU har på flera sätt vidtagit åtgärder för att minska den massiva kasseringen av fisk och 

skaldjur. EU har som tidigare nämnt förbjudit utsortering av fisk i form av high grading, de 

arbetar även för en bättre övervakning för att kunna kontrollera att reglerna för den 

gemensamma fiskepolitiken följs. De arbetar även för att fler fredade områden skall införas 

där fisk och skaldjur kan leva skyddat bland annat under leksäsongen så att bestånden kan 

återhämta sig (Johnsen m.fl., 2010).  

 

Fiskeflottans effektivitet och kapacitet har ökat, detta bland annat med hjälp av subventioner 

från EU. På grund av detta uppskattas kapaciteten vara upp emot 60 % för hög för att fisket 

ska ske på ett hållbart sätt. Överfisket (SOU 2006:1) tillsammans med att fiskebestånden 

minskar världen över (Myers m.fl., 2003) leder även till en minskad lönsamhet för de 

yrkesverksamma (SOU 2006:1). Då fisket ofta är starkt kopplat till kuststäder är det dessa 

samhällen som drabbas hårdast (Princen, 2009). Före detta Fiskeriverket numera Havs och 

vattenmyndigheten har framfört att en minskning av fiskeflottans kapacitet är nödvändig för 

att fiskebestånden ska återhämta sig och på så sätt även öka fiskets lönsamhet för 

yrkesfiskarna (Naturvårdsverket, 2009). Världsnaturfonden WWF (2011) säger att om EU:s 

regler ändras och det börjar fattas korrekta politiska beslut är det fullt möjligt att fortsätta 

fiska på ett mer hållbart sätt. 

4.2.1 Är nya regler räddningen? Kasseringsförbud på väg                  

Den regionala rådgivande nämnden för Nordsjön (NSRAC) (Naturvårdsverket, 2008) är en 

icke vinstdrivande (NSRAC, 2012a) medlemsorganisation som grundades 2004. Dem ger råd 

om hur fisket skall skötas samt hur havet ska förvaltas bland annat med hjälp av sina 

medlemmar, fiskeorganisationer och miljöorganisationer (NSRAC, 2012b). De har för att 

minska kasseringen av bland annat torsk länge planerat ett annat system än det kvotsystem 

vi använder oss av idag. Dagens system bygger på begränsningar för hur mycket fisk som får 

landas. De vill att dagens system upphävs i Kattegatt samt att de berörda fiskebåtarna som 

deltar i projektet ska få bestämda dagar tilldelade varje månad då de får fiska, de får då landa 

hela sin fångst. Det föreslagna systemet med fiskedagar bygger på effektivitet och 

ansträngning (Naturvårdsverket, 2008) likt det på Färöarna (Johnsen m.fl., 2010). 

 

EU-kommissionen har föreslagit ett kasseringsförbud för en del arter med bestämda 

fiskekvoter. Deras lösning möjliggör försäljning av fisk och skaldjur trots att de understiger 

minimimåtten samt gör det möjligt för yrkesfiskarna att sälja sin fångst trots att den 
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överstiger den gemensamma kvoten (Johnsen m.fl., 2010). Världsnaturfonden WWF (2011) 

menar att de inte är rätt lösning, de tycker att det borde prioriteras hur man kan undvika 

bifångst och inte hur man skall göra sig av med den.  

 

4 juli 2012 ingick EU och Norge i ett avtal om kasseringsförbud i Skagerrak. Anledningen till 

kasseringsförbudet är de vill att fiskekvoterna ska baseras på hur mycket fisk som fångats och 

inte som tidigare när det baserats på mängden landad fisk (Jordbruksverket, 2012). Förutom 

kasseringsförbudet kommer det även gälla nya regler för användningen av selektiva redskap, 

det kommer i framtiden endast vara tillåtet att använda trål försedd med rist vid trålning 

efter räkor och kräftor i Skagerrak. Det har även tagits fram nya regler om hur fångad fisk 

under minimimått ska förvaltas samt förslag på hur övervakningen av fisket i fortsättningen 

skall genomföras. Avtalet skulle börja gälla 1 januari 2013 i den norska delen av Skagerrak 

och i de svenska delarna 1 februari 2013 (Havs och vattenmyndigheten, 2012b) men 

införandet av de nya reglerna försenades (Jordbruksverket, 2012). 

 

Den 25-26 februari 2013 träffades EU:s råd för jordbruks- och fiskefrågor i Bryssel för att 

diskutera ett förslag om kasseringsförbud i EU:s fiskevatten. Sverige representerades där av 

landets Landsbygds- och fiskeminister Eskil Erlandsson (Regeringen, 2013a). Sverige röstade 

som enda medlemsstat nej till förslaget som till viss del tillät undantag för kasseringen av fisk 

och skaldjur (Havs och vattenmyndigheten, 2013b). Eskil Erlandsson ansåg inte förslaget var 

bra nog mot vad det kunde vara, samtidigt som det trots allt var bättre än de nuvarande 

reglerna. Sverige ansåg att situationen för fisken är allvarigt samt att förslaget ej skulle ge 

någon mätbar skillnad. Eskil Erlandsson var dock samtidigt glad att ett förslag om 

kasseringsförbud inkommit samtidigt som han var kritisk till att kassering av fisk och 

skaldjur till viss del kommer att fortsätta (Regeringen, 2013b). Kasseringsförbudet kommer 

införas stegvis från och med 2014 till och med 2019. Det kommer vara tillåtet att kassera upp 

till 7 % av vad som fiskats trots att bifångsten inte innefattas av fiskekvoter. Bifångst som inte 

får landas för mänsklig konsumtion kommer i fortsättningen att landas för produktion av 

djurfoder (Havs och vattenmyndigheten, 2013b). 

 

4.2.2 Övergödning                                  

Dagens ohållbara fiske påverkar det marina ekosystemet negativt, det blir på så sätt även 

känsligare för andra påfrestningar som övergödning och klimatförändringar 

(Naturskyddsföreningen, 2009a) samtidigt som den biologiska mångfalden minskar 

(Miljömålsportalen, 2012d).  

 

Östersjön är värre drabbat av övergödning än vad Västerhavet är (Naturvårdsverket, 2012c). 

Förekomsten av rovfiskar har längs Skagerraks kust minskat dramatiskt (Havsmiljöinstitutet, 

2012) och antas med tillsammans med tillförseln av näringsämnen, i form av läckage från 

intilliggande marker vara en bidragande orsak till övergödning (Svensson m.fl., 2012). Under 

1980-1990-talet ökade förekomsten av fintrådiga alger vilket resulterade i fler och 

intensivare algblomningar längs med den svenska västkusten (Isaksson m.fl., 1994), 

situationen är bättre längs Kattegatts kust än längs Skagerraks kust (Havsmiljöinstitutet, 

2012).  

 

Torskbestånden har världen över minskat kraftigt sedan 70 talet (Sterner m.fl., 2005). När 

antalet rovfiskar exempelvis torsk minskar så överlever fler mindre fiskarter som livnär sig 

på djurplankton. Djurplankton lever av växtplankton, förutom en negativ påverkan på 

näringsväven (Princen, 2009) leder det även till ett överflöd av växtplankton (Svensson m.fl., 
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2012) då de små fiskarna ätit upp samtliga djurplankton och det orsakar fler och större 

algblomningar (Casini m.fl., 2007). Det bildas algblomningar i grunda vikar då dessa fylls 

med fintrådiga alger (Havsmiljöinstitutet, 2012) och hämmar även sjögräsens tillväxt. 

Omkring 60 % av västkustens sjögräs/ålgräs har försvunnit de senaste 30 åren, dock med 

stora regionala variationer (Baden m.fl., 2012). Områden bevuxna med ålgräs utgör viktiga 

livsmiljöer för både fisk och skaldjur (Baden m.fl., 2003) framförallt genom att ge dem skydd 

mot rovdjur (Kontaktgrupp Hav, 2011). Vid algblomning får rovfiskar som exempelvis torsk 

det även svårare att finna bytesdjur. En försämring i deras sökande efter föda har uppmätts 

redan vid små förändringar i makrovegetationen (Isaksson m.fl., 1994). Ytterligare en 

konsekvens av övergödning är att havets syreförhållanden påverkas negativt 

(Naturvårdsverket, 2012c). 

 

Sverige kommer inte innan 2020 kunna uppnå miljömålet "Ingen övergödning" 

(Naturvårdsverket, 2012c) då det beräknas ta lång tid för miljön att återhämta sig 

(Naturvårdsverket, 2012c). Det skulle ha krävts större insatser. För att miljömålet skall 

uppnås krävs det att läckaget av näringsämnen minskar samt att kusterna återigen 

koloniseras av de större rovfiskarna (Havsmiljöinstitutet, 2012). 

4.3 Alternativa fiskesystem som används i de nordiska länderna   

Alternativa fiskesystem till det system Sveriges yrkesfiskare använder sig av är VTQ 

(transferable vessel quotas) (Johnsen m.fl., 2010) även kallat co-management, individuella 

fiskekvoter, överförbara individuella kvoter samt fiskedagar som innefattar antal dagar till 

havs (Nielsen m.fl., 2012). Obligatoriska landningar är något som skiljer staterna Island, 

Färöarna och Norge från EU:s medlemsländers gemensamma lagstiftning då de har lagar 

som förbjuder kassering och kräver att hela fångsten landas (Johnsen m.fl., 2010).  

 

4.3.1 VTQ, Co-management i Danmark           

Danmark som sedan år 1973 (Europeiska Unionen, 2012) är ett av EU:s medlemsländer 

använder sig av individuellt överförbara fiskerättigheter, ett system som kallas för VTQ 

(Johnsen m.fl., 2010) (transferable vessel quotas) (Haraldsson, 2007) eller co-management 

(Nielsen m.fl., 2012). Yrkesfiskarna har då möjlighet att köpa, hyra och eller byta 

tilläggskvoter med varandra (Johnsen m.fl., 2010) och det resulterar i att yrkesfiskarna själva 

kan bestämma hur de vill planera sitt fiske (Ottosson, 2012). Om yrkesfiskaren går med i en 

"kvotpool" brukar överlåtandet av fiskekvoter gå något enklare då de annars begränsas något 

(Johnsen m.fl., 2010). De danska fiskekvoterna styrs av de gemensamma kvoterna EU fattat 

för medlemsländerna tillsammans med kortsiktiga kvoter fattat för dess fiskebåtar (Arnason 

m.fl., 2004).  

 

4.3.2 Individuella fiskekvoter i Norge                                

Norge fiskar sedan 1990 efter ett fiskesystem inte helt olikt det system med individuellt 

överförbara fiskerättigheter som Danmark fiskar efter (Johnsen m.fl., 2010, Hannesson, 

2013). Norge som inte är ett av Europeiska Unionens medlemsländer har trots det drivit EU 

att de ska ändra sina regler och förbjuda kassering i samtliga medlemsstater 

(Naturskyddsföreningen, 2012a). Uthyrning av individuella fiskekvoter är i Norge inte 

tillåtet, fiskekvoter kan endast säljas tillsammans med den fiskebåt den tillhör. Tas 

fiskebåten ur bruk är det möjligt att sälja den tillhörande fiskekvoten vidare och den är sedan 

giltig i 20 år, en del av fiskekvoten försvinner vid överföringen. Möjligheten att sälja 

fiskekvoter ses som en bidragande faktor till att minska fiskeflottans kapacitet samtidigt som 
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yrkesfiskarnas lönsamhet ökar. Det har också resulterat i att det finns färre fiskebåtar i 

flottan och fiskekvoterna blir då större per båt än de varit tidigare (Hannesson, 2013).  

 

I Norge är det sedan sent åttiotal lag på att yrkesfiskarna ska landa hela sin fångst och det 

inkluderar även bifångsten (Hilborn m.fl., 2003) med undantag för arter som förväntas 

överleva kassering, exempelvis kräftdjur (Johnsen m.fl., 2010). 

 

Om yrkesfiskarna innan de landat sin fångst rapporterat att deras bifångst överskridit 

fiskekvoten kan den landas utan att de riskerar någon rättslig påföljd, men det är straffbart 

att inte innan landning meddela eventuella kvotöverskridelser. De kan även tvingas lämna 

fiskeområdet de fiskar i om andelen bifångst är för stor (Johnsen m.fl., 2010). Att det är 

straffbart att inte landa hela sin fångst kan vara en påtryckningsmetod för att få yrkesfiskarna 

att använda sig av selektiva redskap, då bifångsten tar plats i form av lagringsutrymme där de 

istället kunde förvarat mer värdefull fångst. På grund av det vill yrkesfiskarna minimera 

bifångsten (Naturskyddsföreningen, 2012a). Fisk som fångats otillåtet till exempel över de 

tilldelade kvoterna landas och säljs av en organisation som heter Sales Organisation. Större 

fiskebåtar måste enligt lag föra loggbok angående fångsten samt var den fiskats, det får inte 

skilja mer än 10 % mellan loggbokens information jämfört med vad som uppmätts vid 

landning (Johnsen m.fl., 2010). 

 

4.3.3 Överförbara individuella fiskekvoter, ITQ på Island              

Island var bland de första länderna att införa så kallade ITQ-system (Individual Transferable 

Quota) (Johnsen m.fl., 2010), sedan 1970-talet har liknande fiskesystem införts på bland 

annat Nya Zeeland, Australien samt Grönland (Arnason, 2005). Sedan år 1991 är de 

Isländska fiskekvoterna även överförbara, tidigare, sedan 1984 var dem endast överförbara 

till viss del (Eythornsson, 1996) och uppnådde då inte önskad effekt. Det var inte ekonomiskt 

effektivt så de nya överförbara kvoterna antogs (Arnason, 2005) för att öka fiskets lönsamhet 

(Haraldsson, 2007). 

 

Då även Islands lagar kräver att hela fångsten landas riskerar yrkesfiskare som bryter mot 

detta att bli åtalade. På Island kan yrkesfiskarna köpa ytterligare en kvot när den tidigare 

kvoten landats. Island har ett datasystem för övervakning och fångster från alla registrerade 

fiskebåtar. Yrkesfiskarna måste föra noga anteckningar i en loggbok om bland annat fångster 

och områden de fiskat i. När fångsten landas så kontrollväger tjänstemän i hamnen och 

registrerar all data i den centrala databasen som är öppen för allmänheten, vilket gör det 

svårare för yrkesfiskarna att bryta mot reglerna. Bifångst kan landas utan att fiskekvoterna 

minskar om yrkesfiskarna väljer att efterskänka intäkterna. Bifångsten säljs då på fiskeaktion 

och intäkterna vid försäljning går oavkortat till forskning (Johnsen m.fl., 2010).   

 

4.3.4 Fiskedagar på Färöarna             

Ögruppen Färöarna hör till Danmark men har ett eget styre (Nationalencyklopedin, 2013e). 

Precis som på Island är det fiskesektorn tillsammans med sektorn för fiskproduktionen som 

genererar störst inkomster till staten (Norden, 2013). I stället för att yrkesfiskarna på 

Färöarna (Nielsen m.fl., 2012) ska begränsas av hur mycket fisk de får landa (TAC) som de 

gjorde mellan åren 1994-1996, blir de nu tilldelade dagar till havs, då de får landa hela sin 

fångst. Antal dagar de får tilldelade sig beror bland annat av hur effektiva redskap de 

använder sig av, antal anställda samt hur stor fiskebåten är (Johnsen m.fl., 2010). 

 

http://www.ne.se/
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Det är även på Färöarna lag om att hela fångsten ska landas, yrkesfiskarna riskerar även där 

åtal om de inte följer lagen (Johnsen m.fl., 2010). Färöarnas fiskeregler kräver att loggbok 

förs och de har en maxgräns reglerande hur stor andel av fångsten får innefattas av fisk 

under minimistorlek. Reglerna kräver en rapportering till Fiskeriinspektionen om de fångat 

mer än tillåtet och området kan då stängas för fiske. Fiskarna kan även slumpmässigt 

utsättas för kontroll ute till havs där inspektörerna bland annat kontrollerar att de använder 

loggboken korrekt och följer reglerna (Johnsen m.fl., 2010). 

 

4.4 Konsumentens påverkan          

För att som konsument kunna försäkra sig om att fisk och skaldjuren är fiskade utan att 

påverka det marina ekosystemet negativt krävs en fungerande miljömärkning och 

information om de fisk- och skaldjursprodukter man köper (Naturskyddsföreningen, 2012a).  

 

4.4.1 MSC-Marine Stewardship Council                               

MSC, Marine Stewardship Council är en internationell certifiering, de arbetar för att bevara 

mångfalden i haven samt för att havsfisket skall bedrivas på ett biologiskt hållbart sätt. Andel 

MSC-certifierad vild fisk landad för mänsklig konsumtion uppgick 2010 till omkring 12 % av 

den globala fångsten. För att en produkt ska få märkningen krävs det att de tre 

huvudprinciperna uppfylls (Naturskyddsföreningen, 2012a); 

 

 Fisk- och skaldjursbestånden skall vara på en hållbar nivå och fiske skall vara möjligt 

även långsiktigt 

 Fisket skall bedrivas på ett biologiskt hållbart vis så att mångfald och struktur i 

ekosystemet skall upprätthållas 

 Fisket skall bedrivas i enighet med gällande lagstiftning samt kunna rätta sig efter 

ändrade villkor för att främja hållbart fiske (Naturskyddsföreningen, 2012a) 

 

4.4.2 KRAV                                 

KRAV är en svensk ekonomisk förening (KRAV, 2012) som förutom certifiering av ekologiskt 

producerade råvaror även certifierar fisk och skaldjur. KRAV certifierar både odlad och 

vildfångad fisk och skaldjur. För att en produkt skall certifieras enligt KRAV krävs det för 

odlad fisk och skaldjur att det används godkända fångstmetoder. Det finns även regler för 

hur antibiotika får delas ut i besättningen, bekämpningsmedel är förbjudet i KRAV-

certifierade odlingar. Det finns även regler för fodret, fiskfodret de göds med skall komma 

från livskraftiga bestånd. För vild fångad fisk och skaldjur sker kontroller för att säkerställa 

att de är fiskade i livskraftiga bestånd där fiske bör vara möjligt även i framtiden 

(Naturskyddsföreningen, 2012a). 

 

4.4.3 Aquaculture Stewardship Council (ASC)                

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är en internationell oberoende, icke vinstdrivande 

organisation. ASC grundades år 2010 av Världsnaturfonden, WWF tillsammans med IDH, 

(Dutch Sustainable Trade Initiative), ett holländskt initiativ för hållbar handel (Aquaculture 

Stewardship Council (ASC), 2013). ASC grundades som ett komplement för MSC då de inte 

certifierar odlad fisk och beräknas finnas på den svenska marknaden under 2013. ASC har 

hittills infört regler om hur bland annat lax, jätteräkor, musslor samt ostron ska odlas för att 

få certifieras med ASC:s symbol (Naturskyddsföreningen, 2012a). 

 

4.4.4 Fiskguider vid inköp av fisk och skaldjur               

Världsnaturfonden, WWF har i sin fiskguide "Fisk till middag", listat våra vanligaste matfisk 
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och skaldjur i tre färgkategorier efter miljöpåverkan och fiskens befintliga status. Fiskguiden 

är tillgänglig på deras hemsida samt som applikation till smartphones. De som är 

grönmärkta är fritt fram att äta, de gula bör du överväga innan du äter och de rödmarkerade 

bör du helt undvika (Världsnaturfonden WWF, 201o).   

 

 Även Naturskyddsföreningen har gjort en fiskguide för att underlätta konsumenternas val av 

fisk och skaldjur vid inköp av dessa. Rekommendationerna är generellt listat efter art för att 

underlätta så mycket som möjligt för konsumenten. De finns två kategorier, en med fisk och 

skaldjur som är bra val och en annan med fisk och skaldjur man inte bör äta. Anledningen till 

att de avråder konsumenter att köpa vissa arter kan bero av att arten är näst intill utfiskad 

och eventuellt utrotningshotad, att fångstmetoderna som används inte är hållbara och 

påverkar ekosystemet negativt. Vid odlingar spelar förutom miljöaspekten även den sociala 

aspekten för arbetare och boende runt om kring in i bedömningen (Naturskyddsföreningen, 

2012a). 

4.5 Svarsfrekvens, inköpare och restaurangtyper samt 
bakgrundsinformation  

Totalt femtiofyra enkätsvar erhölls och svarsfrekvensen var därför upp till 54 %. Trettioen 

stycken, 57 % av de totalt femtiofyra svarande svarade att de var verksamma i landskapet 

Bohuslän och tjugotre stycken, 43 % uppgav att de var verksamma i landskapet Halland. 

Största delen av de svarande, 67 % uppgav att de var mellan 30 och 49 år gamla och av de 

femtiofyra svarande var det fyrtiotre stycken män (80 %) och elva kvinnor (20 %). Det är 

oftast restaurangens köksmästare som gör inköpen av fisk och skaldjur och det är ett 

mansdominerat yrke med få kvinnor (Johansson, 2013). Största delen av de svarande, 50 % 

uppgav att de varit inköpsansvariga för fisk och skaldjur mellan 5- 14 år.  

Då frågan om vid vilken typ av restaurang de inköpsansvariga för fisk och skaldjur var 

verksamma inte var nog väl preciserad (tanken var att de endast skulle kryssa för ett 

alternativ) var det flera som kryssade i flera olika restaurangtyper. Den typ av restaurang där 

flest valde att kryssa för att de var verksamma vid var lunchrestaurang totalt tjugoen stycken 

(33 %) (Figur 1). 

 

 
 

21 
16 

8 
13 

6 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Antal 

Typ  



17 
 

Figur 1. Vid vilken typ av restaurang de tillfrågade var verksamma. 

4.5.1 Inköpsvolymer, fiskhandlare,  sortiment samt fiskart  

Det var 47 svarande på frågan om hur stora volymer fisk och skaldjur de årligen köper in. 

Den restaurang som köpte in störst volymer fisk och skaldjur gjorde årliga inköp på 900 ton 

och den restaurang som gjorde de minsta årliga inköpen köpte in 0,2 ton (Figur 2) fisk och 

skaldjur. Av de svarande från Bohuslän var det största årliga inköpet 900 ton och det minsta 

0,25 ton. Motsvarande siffror från de svarande ifrån Halland är 250 ton som största inköp 

och 0,2 ton som minsta inköp.  

 

 
 

Figur 2. De svarandes årliga inköpsvolymer fisk och skaldjur.  
 

Av de totalt femtio svarande på frågan "Vilken fiskhandlare använder ni er av" uppgav några 

svarande fler än en handlare. Totalt använde de svarande restaurangerna sig av fisk och 

skaldjur från tjugofyra olika fiskhandlare. Fiskhandlaren flest använde sig av i Bohuslän 

heter ”Fisk idag” där tio av de svarande var kunder (32 %). Den fiskhandlaren flest använde 

sig av i Halland var ”Falkenberg Seafood” där sex av de svarande var kunder (26 %). 

 

En majoritet svarade att de var nöjda med fiskhandlarens kvalitet och sortiment (Figur 3), 

fyra av de femtiotvå svarande (8 %) uppgav att kvaliteten på fisk och skaldjuren hos 

fiskhandlaren kunde varit bättre, resterande 92 % uppgav sig vara nöjda. Sex av de femtiotvå 

svarande (12 %) uppgav att fiskhandlarens sortiment kunde varit bättre och resterande 88 % 

uppgav sig vara nöjda med fiskhandlarens sortiment. Det var fler, femton av de femtioen 

svarande (29 %) som uppgav att fiskhandlarens sortiment av miljömärkta varor kunde varit 

bättre, en svarande (2 %) uppgav att den var missnöjd med fiskhandlarens sortiment 

gällande miljömärkning och resterande 69 % uppgav sig vara nöjda.   
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Figur 3. Om de svarande var nöjda med fiskhandlarens sortiment gällande; kvalitet, sortiment samt 
miljömärkning. 

 

På frågan vilken/vilka miljömärkningar finns hos er fiskhandlare uppgav tre stycken, 7 % av 

de fyrtiotre svarande att deras fiskhandlare sålde KRAV-märkt fisk och eller skaldjur, fyra 

stycken, 9 % uppgav att deras fiskhandlare sålde MSC-märkt fisk och eller skaldjur, tjugosju 

svarande, 63 % uppgav att deras fiskhandlare sålde fisk och skaldjur certifierade med både 

KRAV och MSC.  Nio stycken, 21 % av de tillfrågade svarade att de inte visste vilken/vilka 

miljömärkningar deras fiskhandlare sålde (Figur 4).  

 

 
 
Figur 4. Vilka miljömärkningar de svarande finner hos sin fiskhandlare. 
 

Enkäten utformades så att de svarande kunde kryssa i vilken typ av fisk de som de köpte in 

mest av på restaurangen där den svarande var verksam. Lax var den art som i 

undersökningen visade sig vara mest populär och rödspätta den som visade sig minst populär 

av de alternativen som gavs (Figur 5).  
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Figur 5. Vilken fisk de svarande uppgav sig köpa in mest av. 

4.5.2 De inköpsansvarigas kunskaper om miljömärkning och dess betydelse vid 
inköp av fisk och skaldjur 

Enkäten utformades så att de svarande kunde kryssa i hur stor kunskap de hade om MSC- 

och KRAV-märkning på en skala 1-5. 1 är mycket lite och 5 är mycket stor (Figur 6 & 7). 

Deras svar korrelerades sedan med antal år de varit ansvariga för inköp av fisk och skaldjur 

för att se om de som jobbat längre hade större kunskap än de som inte jobbat lika länge. Vad 

som framgick av enkätsvaren var att det inte fanns något direkt samband mellan antal år som 

inköpsansvarig för fisk och skaldjur och kunskap om MSC- och KRAV-märkning.  

 

Av de 42 svarande på frågan hur stor kunskap de hade om MSC-märkning på en skala 1-5 

svarade två av de tre som varit inköpsansvarig för fisk och skaldjur längst, 25- >30 år att den 

hade stor till mycket stor kunskap. De tio som varit inköpsansvariga för fisk och skaldjur 0-4 

år svarade att de hade mycket liten kunskap till stor kunskap om MCS-märkningen.  

 

Av de 35 svarande på frågan hur stor kunskap de hade om KRAV-märkning på en skala 1-5 

svarade de två som varit inköpsansvarig för fisk och skaldjur längst, 25- >30 år att den hade 

stor till mycket stor kunskap. De som varit inköpsansvariga för fisk och skaldjur 0-4 år 

svarade att de hade mycket liten kunskap till stor kunskap om KRAV-märkningen. 
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Figur 6. Kunskap om MSC korrelerat med antal år som inköpsansvarig för fisk och skaldjur.  

 

 
 

Figur 7. Kunskap om KRAV korrelerat med antal år som inköpsansvarig för fisk och skaldjur.  

 

På frågan om vilken faktor som de svarande klassificerar som den viktigaste vid inköp av fisk 

och skaldjur svarade tjugo stycken, 54% av de trettiosju svarande att fisk och skaldjurens 

kvalitet är den viktigaste faktorn (Figur 8).  
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Figur 8. Vad de tillfrågade klassificerade som viktigast vid inköp av fisk och skaldjur. 
 

Av de 35 svarande uppgav 11 personer (31 %) att den faktor som minst viktig vid inköp av fisk 

och skaldjur var om dessa hade någon form av miljömärkning (Figur 9). 10 personer (29 %) 

svarade att fisk och skaldjurens ursprung var den faktor som var minst viktig vid inköp av 

dessa. 

 

 
 

Figur 9. Vad de tillfrågade klassificerade som minst viktigt vid inköp av fisk och skaldjur. 

 

Enkäten utformades så att de svarande fick kryssa i hur viktigt de tyckte det var att fisk och 

skaldjuren hade någon form av miljömärkning på en skala från 1-5, där 1 är mycket oviktigt 

och 5 var mycket viktigt. Tio av de fyrtiotvå svarande (24 %) ansåg att det var mycket viktigt 

att fisk och skaldjuren hade någon form av miljömärkning och femton personer (36 %) ansåg 

att det var viktigt (Figur 10). Två svarande, 5 % ansåg att det var mycket oviktigt om fisk och 

skaldjuren var miljömärkta. 
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Figur 10. Hur viktigt det att köpa miljömärkt fisk och skaldjur? 

5. Diskussion 

5.1 Västerhavet                                                     

Yrkesfiskare och deras branschorganisationer har i flera år fått de beslutsfattande politikerna 

att motsätta forskarnas och ICES råd om fiskestopp i Kattegatt (Madsen m.fl., 2010), trots att 

flera av våra populäraste matfiskar är nu akut hotade i Västerhavet (Naturskyddsföreningen, 

2009a). Det är oklart varför de valt att ignorera forskarnas varningar och speciellt när de 

inom det fredade området i Kattegatt kunnat uppmäta att bestånden är på väg att återhämta 

sig (SLU m.fl., 2012), det är alltså ett lönsamt sätt att förvalta fisk och skaldjursbestånden på. 

Det borde därför införas fler och större fredade områden där det råder fiskeförbud i alla fall 

under hotade arters lekperioder. När EU:s medlemsländers gemensamma fiskepolitik ska 

arbeta för införandet av fler fredningsområden (Johnsen m.fl., 2010) borde det tillsammans 

med forskarnas larmrapporter vara överlägset fiskenäringens begäran. Om politikerna inte 

fattar beslut om fler alternativt större fredande områden borde i alla fall reglerna ändras för 

tillåtna fiskemetoder. Att Västerhavets enda livskraftiga bestånd återfinns i Öresund där det 

sedan 1930-talet råder trålförbud (SLU m.fl., 2012) är ingen slump, det är snarare ett bevis 

på hur skadligt trålfisket är. Det är förvånande att det inte införts fler trålfria områden när de 

har lyckats uppmäta förbättringar. Mer biologiskt hållbara beslut hade även i det långa 

loppet gynnat fiskenäringen då deras avkastning ökar om fisk och skaldjursbestånden ökar 

då fiskekvoterna blir större och det får fångas fler  och även större individer. 

 

5.2 Konsekvenser av dagens fiske och fiskepolitik                    

Att fiskebestånden världen över minskat dramatiskt (Myers m.fl., 2003) och även på 

västkusten (Johansson, 2012) är inte speciellt förvånande med de redskap som i dagsläget 

används (Kerby m.fl., 2012). Yrkesfiskare kan nu med hjälp av bättre teknik och utrustning 

lokalisera fiskstim och attraktiva fiskevatten (Naturskyddsföreningen, 2012b) trots att 

fiskbestånden minskar (Myers m.fl., 2003).  När effektiviteten i fångstmetoder förbättras och 

kombineras med mer välutrustade båtar kan de på så sätt fånga mer fisk trots minskande 

bestånd (Kerby m.fl., 2012). Det har framkommit att dagens fiskesystem inte bara utarmar 

fiskebestånden utan att hela det marina ekosystemet påverkas, blir känsligare och får 

negativa effekter som följd (Naturskyddsföreningen, 2009a). I år är de preliminärt satta 
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fiskekvoterna lägre än fjolårets på exempelvis torsk (Sveriges Fiskares Riksförbund, 2012). 

Fiskekvoter sätts efter hur stora uttag av fisk bestånden klarar, tanken bakom dem är god 

men det känns mycket oklart hur dessa ska hjälpa bestånden med dagens fiskeflotta med 

överkapacitet. Det resulterar snarare i onödigt mycket bifångst. Som yrkesfiskaren Ottosson 

(2012) sa förra året; många av de svenska fiskekvoterna fiskas upp långt innan året är slut. 

När kvoterna är fyllda av en viss fiskart exempelvis torsk, då måste all torsk som fångas innan 

årsskiftet kasseras tillbaka död alternativt döende till havet. Då kvoterna sänkts ytterligare 

kommer det med dagens fiskeflotta resultera i större bifångster som enligt EU:s regler måste 

kasseras död alternativt döende tillbaka till havet. Fisk man i stället skulle kunnat ta vara på 

och sälja som fin matfisk, bara för att fiskekvoterna är för små för de fiskebåtar som används 

idag.  

 

Effektivare utrustning och moderniserade båtar (Kerby m.fl., 2012) kräver inte alls så mycket 

arbete som det krävdes förr och andel yrkesverksamma har minskat (SOU 2010:42). 

Fiskeflottan i EU:s vatten har för hög fångstkapacitet (SOU 2006:1) och en "försämring" av 

fångstkapaciteten hade krävts för att bestånden ska ha möjlighet att återhämta sig 

(Naturvårdsverket, 2009). Chansen att yrkesfiskarna avvecklar sina toppmoderna fiskebåtar 

är mycket liten och därför borde ett nytt fiskesystem vara lösningen. Det är fel att EU genom 

subventioner bidragit till en fiskeflotta med överkapacitet (SOU 2006:1) när det ser ut som 

det gör i haven, med sinande bestånd (Myers m.fl., 2003, Svedäng m.fl., 2010). Att i stället 

främja lokala yrkesfiskare samt fiske med selektiva redskap borde vara det enda alternativet 

för att fisket skall ske på ett lönsamt men även hållbart sätt.  

 

Den Norska fiskeflottan blir mindre samtidigt som fiskekvoterna per båt ökar, de totala 

fångsterna borde minska då en del av fiskekvoten försvinner vid överförandet. Men större 

båtar brukar resultera i mer effektiva redskap, vid användning av mängdfångande redskap 

ökar även andelen bifångst. Men kanske prioriterar Norska yrkesfiskare selektiva redskap på 

grund av att det i Norge råder kasseringsförbud och det är mer ekonomiskt lönsamt att 

selektera fångsten. Det småskaliga fisket borde prioriteras och på då det även genererar till 

fler jobbtillfällen då det krävs det mindre och mindre arbetskraft ju mer avancerade och 

effektiva fiskebåtarna och redskapen blir (SOU 2010:42). Fångsterna blir större trots 

minskande bestånd (Crilly m.fl., 2012) men det är inte biologiskt hållbart och i framtiden 

kommer fångsterna bli mindre och yrkesfiskarnas avkastning kommer att bli sämre. Att i 

stället gynna småskaligt fiske med fiskebåtar utan överkapacitet leder snarare till en ökad 

sysselsättning. En ökad sysselsättning genererar då högre inkomster och minskad 

arbetslöshet framförallt i kustsamhällen, men hela landet påverkas positivt när 

arbetslösheten minskar och kustsamhällen blomstrar, kanske ökar även den lokala turismen 

som följd.  

 

5.2.1 Är nya regler räddningen för fisk- och skaldjursbestånden?               

Eskil Erlandsson var skeptisk till de nya lagförslaget rörande kasseringsförbud, då det hade 

en del undantag för kasseringsförbudet samt att det var några års stegvis införande innan 

reformen var gjord (Havs och vattenmyndigheten, 2013b). Han menade på att vi kunde siktat 

högre (Regeringen, 2013b) men man måste börja någonstans. Kanske leder detta nu till att 

fler medlemsländer får upp ögonen och kanske rent av kommer att förespråka ett nytt system 

med ett gällande kasseringsförbud helt utan undantag. Sverige, det lilla landet med få 

invånare har under de tidigare omröstningarna inte haft det lätt i frågor gällande den 

gemensamma fiskepolitiken. Sveriges förslag har blivit nerröstade, men är det kanske nu 
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ändringar sker? Efter alla år av rapportering om fiskebeståndens kollapser känns det 

verkligen i tiden att det uppdagas.  

 

5.3 Alternativa fiskesystem till TAC                                           

Hade TAC i stället innefattat hur mycket som får fångas hade det varit ett mycket bättre och 

mer hållbart system än det vi använder oss av idag. Då hade även fisk under minimimått som 

i dagsläget slängs tillbaka (Johnsen m.fl., 2010) räknats in samt att användningen av 

selektiva redskap borde främjas för att på så vis maximera fångstens avkastning precis som 

för yrkesfiskarna från Färöarna. Det är mycket oklart hur denna kassering av småfisk ska 

främja bestånden då de är döda alternativt döende när de återigen hamnar i havet (Johnsen 

m.fl., 2010). För och främja hållbar utveckling och minska påfrestningarna på det marina 

ekosystemet är det märkligt att endast 53 miljoner ton av den globalt landade fångsten (80 

miljoner ton) går till mänsklig konsumtion och resterande 27 miljoner ton går till produktion 

av djurfoder (Naturskyddsföreningen, 2012a). Samtidigt som det på grund av fiskesystem 

innefattande kvoter tillsammans med bland annat high grading kasseras årligen mellan 17.9 

och 39.5 miljoner ton matfisk (Alversson, 1994). Det är slöseri med havets resurser, då den 

kastas tillbaka död alternativt döende i havet hade det för fiskbestånden inte gjort någon 

skillnad om fisken i stället skulle landats och gått till mänsklig konsumtion eller 

produktionen av djurfoder (Johnsen m.fl., 2010). Förhoppningsvis blir det nu ändring på det 

med de nya reglerna där bifångst som i framtiden inte får landas för mänsklig konsumtion i 

stället landas för bland annat tillverkning av djurfoder (Havs och vattenmyndigheten, 

2013b).  

 

Att bifångst som enligt de nuvarande reglerna ska kasseras i framtiden kommer att kunna tas 

tillvara i känns mycket bra. Det innebär att död alternativt döende fisk och skaldjur inte i 

samma utsträckning kommer kasseras död alternativt döende tillbaka till havet utan kommer 

att användas vid produktion av djurfoder. Då bifångst är fångster vi människor har ratat 

kommer vi inte i samma utsträckning "konkurrera" om den landade matfisken. Det borde 

innebära att fiskedödligheten kommer minska och att fisk- och skaldjursbestånden i 

framtiden inte behöver fiskas lika hårt för att landa tillräckligt mycket fisk och skaldjur då 

även bifångsten kommer nyttjas. 

 

Yrkesfiskaren Ottosson (2012) säger att om fiskekvoter ska behållas är det danska 

fiskesystemet ett system han och hans yrkeskollegor skulle föredra då han påpekar att ingen 

vill kassera död alternativt döende fisk (Ottosson, 2012). Fiskedagar är det ett system jag 

personligen skulle förespråka efter de kunskaper jag fått under arbetets gång. Förutsatt att 

fisket sker med selektiva redskap, så att de yngsta individerna klarar sig (Svedäng m.fl., 

2004) samt tillsammans med ett gällande kasseringsförbud för att undvika till exempel high 

grading. Att fiskebåtarna får antal fiskedagar tilldelade beroende på båtarnas storlek och dess 

fångstkapacitet och besättning känns rättvist, alla yrkesfiskare får då procentuellt lika stora 

chanser att få bra fångster. Använder de sig av selektiva redskap selekteras 

målarten/målarterna de vill fånga till viss del och på så sätt minskar bifångsten 

(Naturskyddsföreningen, 2012a), lyder det även kasseringsförbud tvingas de även landa hela 

sin fångst (Johnsen m.fl., 2010) och kasseringen upphör. 

 

Johnsen m.fl (2010) berättar om två olika teorier, en positiv och en negativ om hur 

yrkesfiskare kan tänkas resonera under fiskedagarna. En teori är att de begränsade 

fiskedagarna kan främja användningen av selektiva redskap. Under de begränsade 

fiskedagarna vill yrkesfiskarna maximera sin fångst samt sin vinst. De antas då prioritera att 
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aktivt försöka minimera (selektera bort) den del av fångsten som innefattas av mindre 

önskvärda arter. Användningen av selektiva redskap kan då öka fiskets lönsamhet då de 

mindre önskvärda arterna eller de individer som är för små selekteras bort. Den andra teorin 

är att yrkesfiskarna under fiskedagarna endast syftar till att göra så stora fångster som 

möjligt vilket främjar till exempel användning av minsta tillåtna maskstorlekar på nät 

(Johnsen m.fl., 2010). För att maximera sin förtjänst borde det vara mest logiskt att de fiskar 

med selektiva redskap och på så vis fångar de mest ekonomiskt värdefulla individerna. Att 

fiska med minsta tillåtna storlek kan eventuellt ge en större fångst i biomassa men då det 

finns fler små individer än vad det finns stora borde fångsterna till största del innefattas av 

dessa, som är mindre ekonomiskt värdefulla än de större individerna. 

5.4 Konsumentens påverkan 

Konsumenterna måste ställa krav på fiskhandlarna så att fisken som säljs är fångad på ett 

ekologiskt hållbart sätt det vill säga utan att skada det marina ekosystemet. För att vi i 

fortsättningen ska kunna ha ett bra urval av fisk- och skaldjur i våra matbutiker och hos våra 

fiskhandlare måste hänsyn visas till våra hav. Givetvis ska det ställas lika höga krav på fisken 

som importerats, även den skall komma i från livsdugliga bestånd och vara fiskade på ett 

hållbart sätt (Världsnaturfonden WWF, 2011).  

                          

Hittar du inte några miljömärkta fisk- och skaldjursprodukter i din mataffär eller hos din 

fiskhandlare borde du fråga efter det. Om det finns det en efterfrågan betyder det att 

handlaren också kommer få sålt sina produkter, chansen är då stor denne köper in fisk och 

skaldjur med den eller de efterfrågade miljömärkningarna. Miljömärkningars trovärdighet 

kan alltid diskuteras men Naturskyddsföreningen (2012a) påstår att fisk- och 

skaldjursprodukter som märkta av KRAV eller MSC alltid är "okej" miljöval. De är ofta 

betydligt bättre än andra, både gällande det specifika fiskets påverkan på ekosystemen samt 

fisk- och skaldjursbeståndens befintliga status. Naturskyddsföreningen har dock kritiserat 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) då deras miljömärkning av jätteräkor på grund av 

att de inte ställde krav på räkornas foder, att de ska komma från fisk som är fiskad på ett 

hållbart sätt. Det fanns inte heller regler rörande begränsad användning om 

bekämpningsmedel på räkodlingarna (Naturskyddsföreningen, 2012a). 

 

Vid inköp av fisk och skaldjur som inte är miljömärkta kan du som konsument ta hänsyn till 

hur det är fiskade och på så sätt minska din negativa påverkan på ekosystemet. Till exempel 

så bör havskräftor fiskade med bur väljas före dem fiskade med trål, de är betydligt dyrare 

men den negativa påverkan på det marina ekosystemet blir inte lika stor 

(Naturskyddsföreningen, 2009) då kräftburar är skonsamma mot havsbotten, de är försedda 

med flyktöppningar så de minsta individerna klarar sig samt att bifångsten har stor chans att 

överleva kasseringen (Havs och vattenmyndigheten, 2012a). 

 

Vid en jämförelse mellan Naturskyddsföreningens och Världsnaturfondens fiskguider för 

konsumenter tvekar jag på trovärdigheten i den sistnämnda. De olika fiskguidernas "röda 

listor" stämmer ganska bra överrens, den största skillnaden är de olika guidernas 

rekommendationer angående den vietnamesiskt odlade pangasiusfisken. 

Naturskyddsföreningen har markerat den med märkningen att den inte bör köpas in 

(Naturskyddsföreningen, 2012a) medan WWF markerat den som grön i sin senaste fiskguide 

(Världsnaturfonden WWF, 2013).  
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Jag såg dokumentärfilmen "Laxfestens baksida" på SVT 2 under hösten 2012, där framkom 

att Världsnaturfonden, WWF årligen mottar stora summor pengar ifrån de Norskägda 

laxodlingarna. Min tolkning av dokumentärens fakta tillsammans med vetskapen att 

norskodlad lax är gulmarkerad i Världsnaturfonden, WWF:s fiskguide är att det är det finns 

ekonomiska krafter som kan påverka dessa bedömningar och märkningar. Det finns 

ytterligare ett exempel på vad som eventuellt kan vara ett ekonomiskt intresse, ett som skiljer 

sig från Världsnaturfonden, WWF:s officiella. År 2010 markerades pangasisusfisken röd i 

Världsnaturfondens, WWF fiskguide på grund av de allvarliga miljökonsekvenserna som 

uppkom vid odlingen av denna (Världsnaturfonden WWF, 2010). Det gjorde Vietnams 

regering upprörd, deras vinst skulle bli minska om konsumenterna ratade deras odlade 

pangasius. Världsnaturfonden, WWF strök då den från den röda listan (Thanhniennews, 

2011, Fis, 2011).              

5.5 Enkätundersökning 

En lärdom från enkätundersökningen att ta till sig är att man aldrig kan vara för tydlig när 

man formulerar frågor som ska skickas ut och den tillfrågade själv ska tolka frågorna från 

skrift. Om jag någonsin formulerar en enkät igen ska den mer noggrant precisera hur de 

svarande skall svara. Är tanken de ska välja ett alternativ så ska den informationen tydligt 

framgå i frågan. Över lag fungerade enkätundersökningen bra, svarsfrekvensen var eventuellt 

något lägre än förväntat ( upp till 54 %). Det trots att enkäten var utformad så att den 

tillfrågade enkelt kunde svara då det endast krävdes kryss-svar på tretton av fjorton frågor. 

Frågor som endast kräver kryss-svar känns som mest lämpliga vid enkätundersökningar då 

det eventuellt kan öka svarsfrekvensen. Allt eftersom enkätsvaren började komma in 

upptäcktes brister i enkätutformningen. Tanken var att de tillfrågade inköpsansvariga för fisk 

och skaldjur skulle kryssa i ett alternativ angående vilken typ av restaurang de arbetade i 

samt vilken fisk de använde mest av. Det kändes även givet att hotellrestauranger skulle 

kryssa i alternativet hotellrestaurang trots att de serverade lunch och också fine dining. 

Gällande den fisk som det köps in mest av kan det faktiskt vara så att de köper in lika mycket 

av två eller flera arter och att de på grund av det inte kunde kryssa för ett alternativ. En 

anledning till den låga svarsfrekvensen (upp till 54 %) kan vara tidsbrist. Det är en tuff och 

stressig bransch med dåligt betalt (Johansson, 2013), kanske är det anledningarna till det 

stora svarsbortfallet. Om de inte har de inte tid att svara på enkäten under arbetstid och får 

dåligt betalt för övertid känns det förmodligen bättre och strunta i den.  

 

Tanken fanns inte att fråga 13 kunde tolkas olika då det endast stod "Rangordna från 1-6". 

För mig och alla som rådfrågats har det varit självklart att där man sätter en 1:a är den 

viktigaste faktorn och en 6:a på den faktorn som är minst viktig vid inköp av fisk och 

skaldjur. Flera har inte fullföljt skalan utan endast betygsatt från 6 till 4 och andra har jag 

antagit de gjort skalan fast bakvänt mot vad som var planerat. På grund av detta blir 

svarsfrekvensen avsevärt lägre (37 % respektive 35 %) på frågan då jag uteslutit de enkäter 

som svarat mer än 1 alternativ som det viktigaste eller minst viktig samt om enkäten inte 

kunde tydas. 

 

Det var stora skillnader i hur mycket fisk och skaldjur de svarande årligen köpte in till 

restaurangerna de arbetar vid. I landskapet Halland uppgav procentuellt många fler att de 

köpte in mellan 0-0,9 ton fisk och skaldjur än vad de svarande från Bohuslän angav. 

Troligtvis beror de stora skillnaderna i hur mycket fisk och skaldjur de faktiskt köper in av att 

det i Bohuslän finns många fler restauranger och det gjorde att det var möjligt att söka efter 

nischade fisk- och skaldjursrestauranger medan det i Halland var betydligt svårare att hitta 
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restauranger med fisk- och skaldjursrätter på menyn. Det hänger säkerligen även ihop med 

de flesta svenska yrkesfiskare med sina fiskebåtar utgår från Västra Götaland i Bohuslän 

(SOU 2010:42) men även att stora delar av den svenskfiskade fisken landas i Göteborg 

(Johansson, 2013) och bör på så sätt vara mer lättillgängligt för restauranger i närheten.  

 

Det var elva stycken, 22 % av de tillfrågade som verkar ha missat att enkäten bestod av både 

fram- och baksida och resulterade i ett mindre svarsbortfall. Av de elva var det en som endast 

svarat på baksidan och det enkätsvaret uteslöts därför helt ur undersökningen, de andra tio 

som endast svarat på förstasidan registrerades som alla andra med bortfall på de frågor de 

inte besvarat. Det är bland annat på grund av det några enkätfrågor inte har behandlats och 

korrelerats mot svaren som det var tänkt, på grund av att svarsfrekvensen var för ojämn. Det 

var på flera frågor allt för många bortfall för att resultaten kunde användas som det tidigare 

var planerat. 

 

I efterhand kan det kännas givet att de tillfrågade svarade att de var nöjda med sin 

fiskhandlares sortiment samt kvaliteten på produkterna de säljer, annars hade det troligtvis 

bytt handlare.  Det känns positivt att en del inköpsansvariga (femton stycken) ansåg att deras 

handlare kunde haft fler miljömärkta fisk- och skaldjursprodukter, det betyder alltså att de 

på något sätt bryr sig. Det framgår även att en majoritet av de svarande (60 %) tycker att det 

är viktigt alternativt mycket viktigt att fisk och skaldjuren som köps in är miljömärkta men 

det framkom även att fisk och skaldjurens miljömärkning är den faktor som är minst viktig 

vid inköp. De inköpsansvariga verkar i teorin anse att det är viktigt att fisk och skaldjur som 

köps in har någon form av miljömärkning. Men vid de faktiska inköpen hamnar faktorn trots 

det i sista hand, det kan också vara så att de svarade som de antog att de skulle svara. Då 

ingen av de svarande kategoriserade miljömärkningen som viktig alternativt mycket viktig 

som den viktigaste faktorn vid inköp kan man då anta att de faktiskt inte köper in miljömärkt 

fisk och skaldjur. Det gäller även de som svarade att de var nöjda med sin fiskhandlares 

sortiment vad det gäller miljömärkning (69 %) samtidigt som 21 % av de svarande svarade att 

de inte vet om deras fiskhandlare säljer miljömärkta produkter, det betyder konkret att 

miljömärkningen inte alls är viktigt vid deras inköp av fisk och skaldjur.   

 

Det uppmättes inga samband mellan antal år som inköpsansvarig för fisk och skaldjur och 

kunskap om miljömärkningarna MSC och KRAV. Deras kunskaper alternativ 

kunskapsbrister kan absolut bero av deras intresse alternativt ointresse, finner de 

miljömärkning som ointressant lär de inte se någon anledning till att lära sig något om det. 

Om du som inköpsansvarig/konsument inte vet varför det är viktigt att välja miljömärkta fisk 

och skaldjur kan det mycket väl vara en anledning till varför dessa inte prioriteras då inte alla 

vet hur hårt bestånden fiskas eller hur skadliga de olika fiskemetoderna är för den marina 

miljön. Det kan även vara så att de som varit ansvariga för fisk- och skaldjursinköp under en 

längre tidsperiod beställer som de alltid har gjort. Det fanns förr inte några miljömärkta 

alternativ och på grund av det kan det vara så att en nybliven inköpare faktiskt är mer påläst 

inom området. Miljömärkningar är något vi nittiotalister lärt oss en hel del om i skolan och 

det känns väldigt "i tiden" för oss uppvuxna i industriländer. 

6. Slutsats 

6.1 Fisk och skaldjur                       

Fiskeindustrin är viktig sektor då den både genererar jobb och därigenom även inkomster. 

Sektorn levererar även en viktig del livsmedel till jordens befolkning. Det är alltså en sektor 
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som borde förvaltas väl, inte genom att överutrusta fiskebåtar då det i längden bara gör det 

svårare för branschen att överleva. För att våra fisk- och skaldjurbestånd ska kunna 

återhämta sig krävs det nya regler och en hållbar förvaltning av dessa. Det krävs nya regler 

för att minska de massiva bifångsterna som leder till kassering, det är ett biologiskt ohållbart 

fiske. Konsumenterna behöver mer kunskap om dagens ohållbara fiske för att på så vis 

prioritera att välja miljömärkt fisk och skaldjur. Vid inköp av fisk och skaldjur bör du som 

konsument läsa rekommendationerna i Naturskyddsföreningens fiskguide om vilka arter 

som är bättre miljöval. Handla miljömärkt är ett stort plus då man på så viss gynnar det mer 

hållbara fisket och i annat fall borde fisk och skaldjur väljas efter fångstmetoder. 

 

6.2 Enkätundersökningen                                              

Av enkätundersökningen framkom det att den faktor som vid inköp av fisk och skaldjur 

klassificeras som den viktigaste var kvaliteten (54 %). Den faktor som ansågs som minst 

viktig var om produkterna hade någon form av miljömärkning (31 %), det trots att 60 % av de 

svarande uppgav att det var viktigt alternativt mycket viktigt att fisk och skaldjuren hade 

någon form av miljömärkning. De inköpsansvariga för fisk och skaldjur vid de svarande 

restaurangerna behöver mer kunskap om dagens fiske och fiskemetoder för att prioritera att 

köpa in miljömärkta produkter. Det framkom att de i teorin tycker det är viktigt att välja 

miljömärkt samtidigt som det var den minst viktiga faktorn vid inköp. Av enkätsvaren att 

döma verkar det inte som de svarande restaurangerna i dagsläget köper in miljömärkt fisk 

och skaldjur. 
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Bilaga 1; Karta över Skagerrak, Kattegatt samt Öresund 
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Bilaga 2; Karta över Nordsjön 
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Bilaga 3; Enkät 

 

 

Enkät gällande inköp av fisk till restauranger i landskapen Bohuslän samt Halland 

 

1. Hur gammal är ni?     □ <20     □ 20-29     □ 30-39     □ 40-49     □ 50-59     □ >60  

            

           

2. Är ni man eller kvinna?    □ Man     □ Kvinna 

            

                                       

3. I vilket landskap är verksamheten belägen?    □ Bohuslän    □ Halland   

                                                                                                                                                            

4. Vid vilken typ av restaurang är ni verksam? 

□ Lunchrestaurang   □ Golfkrog    □ Kvarterskrog    □ Fine dining                

□ Hotellrestaurang   □ Annan____________ 

                                          

5. Vilken fiskhandlare använder ni er av? __________________   

 

     

6. Är ni nöjd med er handlares sortiment vad det gäller;  

Miljömärkning? □ Ja   □ Nej   □ Kunde varit bättre 

 Kvalitet? □ Ja   □ Nej   □ Kunde varit bättre 

Sortiment? □ Ja   □ Nej   □ Kunde varit bättre      

  

7. Vilka olika miljömärkningar av fisk hittar ni hos din fiskhandlare?                          

□ MSC                □ KRAV              □ Vet ej  

                                                          

8. Hur många år har ni varit ansvarig inköp av fisk?            

□ 0-4     □ 5-9     □ 10-14     □ 15-19     □ 10-24     □ 25-29     □ >30  

  

 

9. Vilken fisk använder ni mest?        

  

□ Lax  □ Torsk  □ Kolja  □ Rödspätta □ Kummel □ Gråsej □ Annan __________  

                                         

 

10. Kan ni uppge en ungefärlig volym av fisk och skaldjur som köps in per år? 

____________, 

 

samt procentfördelning av respektive art? 

____ Lax ____ Torsk ____  Kolja ____ Rödspätta  ____ Kummel  ____ Gråsej 

_____________________________________ Andra 
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11. Hur är er kunskap om Marine Stewardship Council (MSC) -märkt fisk?                                  

(1 mycket dålig och 5 mycket bra)                   

1          2          3          4          5              

                      

                                           

12. Hur är er kunskap om KRAV-märkt fisk? (1 mycket dålig och 5 mycket bra) 

1          2          3          4          5         

                

  

13. Vilka faktorer spelar in vid inköp av fisk? Rangordna från 1-6     

....Art   ....Efterfrågan    ....Kvalitet   ....Miljömärkning    ....Pris    ....Ursprung                 

....Annat, i så fall vad? _____________       

            

                                                    

14. Hur viktigt är det att fisk och skaldjur har någon form av miljömärkning?                                    

(1 mycket oviktigt och 5 mycket viktigt) 

1          2          3          4          5 
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Bilaga 4; Följebrev enkät 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Emma Johansson och är en student på Miljö- och hälsoskyddsprogrammets tredje 

år vid Umeå Universitet. Jag gör nu ett examensarbete där jag undersöker hur 

fiskebestånden ser ut i dagsläget i Västerhavet men även vilka problem som finns kring 

dagens fiskepolitik. Denna enkät är en del av mitt examensarbete och riktar sig till den 

person som på restaurangen är ansvarig för inköp av fisk och skaldjur. Jag har valt att inrikta 

mig på restauranger längst Sveriges västkust, landskapen Halland och Bohuslän. Med hjälp 

av undersökningen vill jag ta reda på vad restauranger ställer för krav samt vilka faktorer 

som spelar in vid köp av fisk och skaldjur längs Sveriges västkust.  

 

 

Jag hade varit väldigt tacksam om du hade kunnat lägga några minuter på att svara på 

enkäten. Resultaten kommer att redovisas tillsammans och svaren kommer vara helt 

anonyma. Ditt svar är väldigt viktigt för mig, ju bredare mitt underlag är desto mer trovärdigt 

blir resultatet.  

 

Tredje året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet skriver alla studenter ett examensarbete 

motsvarande 15 hp, enligt http://www.emg.umu.se/utbildning/examensarbeten/. 

 

Om det är några oklarheter med enkäten är du välkommen att kontakta mig via telefon: 

0703-854306 eller via mail: emma_johansson63@hotmail.com 

 

När du fyllt i enkäten läggs den i det bifogade svarskuvertet och postas så snart som möjligt, 

men senast 4/3-13. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Emma Johansson     



1 
 

Bilaga 5; Följebrev påminnelse enkät 

 

 

Hej! 

 

Jag skickade för en tid sedan en enkät till er angående vad restauranger ställer för krav och 

vilka faktorer spelar in vid inköp av fisk och skaldjur längs Sveriges västkust. Jag skickar dig 

denna påminnelse då jag ännu inte mottagit något svar ifrån er, ni kan bortse från denna 

påminnelse om ni under de senaste dagarna svarat på enkäten.  

 

DITT svar är viktigt för mig och min undersökning, ju fler svar jag får desto trovärdigare blir 

resultatet. Posta enkäten i det bifogade svarskuvertet så snart som möjligt men senast 10/3-

13. 

 

Tacksam för svar! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Emma Johansson 
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