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Främmande fiskar 
 
En rapport från det svenska FishBase-symposiet 6 december 2004 på Naturhistoriska 
riksmuseet 
 
Det importeras allt fler fiskarter som matfisk till Sverige. Det här ger upphov till helt nya frågeställningar 
som inte har diskuterats tidigare. Vad skall de nya fiskarna heta? Vad är orsakerna till den nya 
importen? Vilka blir konsekvenserna? Vad säger forskare, myndigheter och branschorganisationer? 
FishBase.se hade bjudit in berörda parter till en öppen diskussion för att belysa dessa frågor. 
Symposiet var öppet för allmänheten och hade ett sjuttiotal registrerade deltagare. 
 
FishBase (www.fishbase.se) är ett globalt informationssystem för allt som rör fiskar, fritt tillgängligt på 
Internet. FishBase innehåller information om alla fiskarter kända för vetenskapen, 28.500 arter, 40.000 
bilder samt över 30.000 referenser. 
 
Dagen var indelad i tre sessioner, Svenska namn och utländska fiskar, Hållbart fiske samt Fisken och 
ekonomin. Mötet öppnades av Sven Kullander som hälsade alla välkomna och lämnade raskt över 
ordet till museichef Christina Hallman. 
 
 
Christina Hallman  
Ämnet för dagen var främmande fiskar. Christina berättade om sin barndoms somrar i Stockholms 
skärgård där lokalt fångad strömmingsflundra och torsk tidigare var en självklarhet. Hon var orolig över 
de förändringar som skett med våra fiskbestånd på senare tid och hoppades på vidare diskussioner 
som kan leda till förbättringar. 
 
Christina lyfte därefter fram museets roll som forum för aktuella frågor och förmedlare av 
vetenskapliga rön och pekade på FishBase som en naturlig del av den verksamheten. Hon pekade på 
Naturhistoriska riksmuseets och Sveriges långa tradition av fiskforskning. Den moderna 
fiskforskningens fader, Petrus Artedi, tillika studiekamrat i Uppsala med Carl von Linné, kommer under 
år 2005 att hedras med en specialutställning samt vara huvudtema för FishBase Symposium 2005. 
Christina avslutade sitt öppningsanförande med att hälsa samtliga varmt välkomna åter även nästa år. 
 
 

Svenska namn och utländska fiskar 
 
Sven Kullander 
Dagens första talare var Sven Kullander, 1:e intendent vid Sektionen för vertebratzoologi, 
Naturhistoriska riksmuseet samt projektledare för FishBase Sverige. 
 
Sven började med att berätta om Naturhistoriska riksmuseets fisksamlingar, samlingens historia, och 
pågående forskningsprojekt. Den publika verksamheten från Naturhistoriska riksmuseets fiskgrupp 
består i huvudsak av FishBase-relaterade aktiviteter. Ambitionerna för FishBase är bl.a. en 
svenskspråkig version. FishBase har också en roll som informationskälla för importerad matfisk, då 
mycket information om främmande fiskarter redan finns tillgänglig där. Han berättade vidare att det 
finns över 30.000 fiskarter varav ca 60% är marina och 40% lever i sötvatten. Det finns runt 4.000 
kommersiellt viktiga arter för yrkesfisket, varav 200 står för merparten av fångsten. Enligt FAOs 
statistik är 40% av den fisk som hanteras i Europa importerad från andra kontinenter. Sven gav sedan 
några exempel  på fiskarter där handelsbeteckningen kan vara vilseledande eller missvisande.  
 
 
Lars-Börje Croon  
Lars-Börje Croon är statsinspektör vid Livsmedelsverket. Han är ansvarig för beslut om svenska 
handelsbeteckningar för fisk och skaldjur. 
 
Lars-Börje berättade att Livsmedelsverket anammade Fiskbranschens Riksförbunds namnlista på fisk i 
mitten på nittiotalet. Sedan 2002 har den ersatts av Livsmedelsverkets föreskrifter - SLVFS 2001:37 H 
136 som beskriver de gällande handelsbeteckningarna. Listan kompletteras regelbundet med nya 
tillskott. Dessa kallas för “tillfälliga beteckningar” men är juridiskt giltiga tills dess en ny föreskrift 
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tryckts. Lagtexten omfattar idag ca 500 arter. Bestämmelserna gäller för färska, kylda och frysta fiskar, 
kräftdjur och mollusker samt för vissa beredningar t.ex. torkad, saltad eller rökt fisk och kokta skaldjur. 
 
All fisk som säljs i Sverige skall vara märkt med svenskt namn, ursprung samt uppgift om den är 
vildfångad eller odlad. Det latinska namnet är frivilligt i disken men måste finnas “bakom disken”; det 
latinska namnet skall även finnas i skepparnas loggbok. Urspunget skall ges som något av FAO:s 
områden, i klartext. Är fisken odlad skall landet där fisken är odlad anges. Principen för namngivning 
är att den skall ge konsumenterna grundläggande information och inte vara vilseledande. 
 
Till följd av generella märkningsbestämmelser skall fastställda handelsbeteckningar användas även 
vid märkning av andra produkter av fisk och skaldjur. Men då gäller inte krav på uppgifter om ursprung 
och vildfångad/odlad. 
 
 
Bengt Ahlström 
Bengt Ahlström är kvalitets- och miljöchef vid ABBA Seafood. Han deltar även i KRAV”s  styrgrupp för 
miljömärkning av fisk samt är adjungerad ledamot i Fiskbranschens Riksförbund och har deltagit i 
framtagningen av svenska handelsbeteckningar av fisk. 
 
Bengt inledde med att betona att märkningen inte får vilseleda. Korrekt märkning är också ett medel 
för att ge konkurrens på lika villkor. Bengt menar att Fiskförädlingsindustrin är väl betjänt av ordning 
och reda på märkningsfronten och pekade på att den på eget initiativ sedan många år har haft en 
“redlighetsgrupp”. Han betonade på att det är en förtroendefråga gentemot kunderna. Han nämnde två 
nya namn vilka visat sig fungera bra på den svenska marknaden, hoki och alaska pollack.  
 
 
Paneldebatt - Svenska namn och utländska fiskar 
Efter de tre första anförandena började förmiddagens paneldebatt där de tre talarna Sven Kullander, 
Lars-Börje Croon och Bengt Ahlström hann svara på ett dussin frågor från publiken innan lunch som 
serverade den främmande fisken hoki, dagen till ära. Moderator var Anders Silfvergrip. Här återges en 
del av de frågor som ställdes: 
 

Publiken: Hur kan amerikanska kräftarter odlade i Kina märkas som kinesiska? 
Panelen: Det är odlingslandet som skall anges, inte artens naturliga hemvist. 
 
Publiken: Varför heter det stenbitsrom när arten heter sjurygg? 
Panelen: Det är enbart hanen, som kallas stenbit, som vaktar rommen. Honan kallas kvabbso. 
 
Publiken: Hur kan det heta Norsk fjordlax? 
Panelen: Det är en slarvig beteckning och sannolikt felaktig. 
 
Publiken: Vilka miljöhänsyn tas vid märkning av fisk? 
Panelen: I dagsläget finns inga sådana direktiv lagda på Livsmedelsverket. 
 
Publiken: Hur hanterar man hybrider? 
Panelen: Vid hybrider skall båda föräldrarnas vetenskapliga namn anges. 
 
Publiken: Kan man märka olika bestånd eller populationer? 
Panelen: Principen är 1 art 1 beteckning. 

 
 

Fiskets ekologi 
 
Daniel Pauly 
Daniel Pauly är chef för Fisheries Centre i Vancouver, Canada och symposiets ende utländske talare. 
Han är världsledande expert på fiskets ekologi och har skrivit över 600 artiklar, böcker mm. Daniel 
Pauly är nu aktuell genom en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science om hur EU:s fiskeflotta 
påverkar landdjur som elefanter, apor och antiloper (Science, Vol 306, sid 1180-1183). 
 
Första ämnet för Daniel var modellering av fiskbestånd. Daniel visade hur han använt data i FishBase 
för att återskapa äldre, numera försvunna populationer. Mycket av den information som finns tillgänglig 
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har blivit presenterad i diagram, med tidsaxel och fångsdata. Daniel har sammanställt mycket av 
dessa data data från hela norra Atlanten och gjort skattningar av hur det såg ut för drygt hundra år 
sedan. Resultaten, presenterade i kartform, visar att poulationerna runt Storbritannien tidigt minskat i 
mängd pga högt fisketryck och att andra populationer har följt efter, i synnerhet från 1970-talet och 
framåt. 
 
Daniel fortsatte sedan att peka på de fiskehandelsavtal som finns mellan olika länder. Han hänvisade 
till sin egen databas (www.seaaroundus.org) som listar de ca 10.000 avtal som finns idag. Här finns 
oväntade fiskeavtal mellan länder som Belize i Centralamerika och Mauretanien i Västafrika. Daniel 
menade att det är huvudsak Spanien som utnyttjar en sk “bekvämlighetsflagg” för att att kunna 
bibehålla sin fiskeflottas kapacitet. Mauretanien har ett tjugotal avtal med olika länder. I sydkinesiska 
sjön är det också utfiskat, utom runt Brunei där fiskeförbud råder pga oljeindustrin. 
 
En av effekterna av utfiskning är “Fishing down the food-web”, dvs man fiskar längre och längre ner i 
näringskedjan allteftersom man fiskar bort de större, rovlevande fiskarterna. Daniel menar att man 
därmed skapar ett instabilt, kraftigt fluktuerande ekosystem som dessutom blir eutroft då även 
bottenfaunan har försvunnit. Han har förutspått, lite skämtsamt, av vi inom en framtid kan komma att 
tvingas fiska och kanske även äta plankton. Mycket beror på att de rika länderna inte inser allvaret då 
bristen på fisk kompenseras genom import. 
 
Avslutningsvis nämnde han att en kommande oljekris kan komma att tvinga oss att återgå till mindre 
energikrävande fiskemetoder. En modern trålare förbrukar stora mängder bränsle och kanske inte blir 
kostnadseffektiva nog. 
 
Föredraget hölls på engelska. 
 
 

Hållbart fiske 
 
Fredrik Arrhenius 
Fredrik Arrhenius är laboratoriechef för Fiskeriverkets Havsfiskelaboratorium i Lysekil. Han är också 
svensk delegat i ICES. 
 
Fredrik inledde med att nämna att svenska fiskpopulationer visar varierande trender. Vissa arter ökar 
medan andra minskar. Skarpsillen ökar och torsken minskar. Fredrik kommenterade den ökade 
importen med att säga att som konsument kan det vara trevligt med nytillskott i fiskdisken. Dessutom 
kan vi få in nya fiskarter från den svenska fiskfaunan som tidigare ratats. Fredrik ställde sedan den 
retoriska frågan om det finns ett hållbart fiske. I dagsläget var det svårt att se det så. Han menade att 
det måste till mer globala initiativ för att man skall lyckas. 
 
Sedan nämnde han att bl.a. knaggrocka och sillhaj kommer att skyddas mot fiske vid nyår. Orsaken är 
att dessa har låg tålighet mot högt fisketryck. En fisk som redan är mycket hårt drabbad är “orange 
roughy” vilken har sen könsmognad och är mycket långsamtväxande. 
 
ICES genomför provfiskeundersökningar som ligger till grund för korttidsförutsägelser på artnivå samt 
medlemmarnas fiskekvoter. Fredrik efterlyste ett ekosystemstänkande snarare än beslut per art. 
Dagen system är inte hållbart fiske, menade han, med ett överfiske, kortsiktig förvaltning och 
enartsförvaltning. Det är även bakgrunden till den ökade fiskimporten, ansåg Fredrik. 
 
 
Nikki Sporrong 
Nikki Sporrong leder arbetet på Fiskesekretariatet, en nystartad miljöorganisation som arbetar för ett 
mer uthålligt fiske med mindre effekter på miljön inom EU och internationellt. Hon har arbetat med 
fiske- och havsmiljöfrågor sedan 1997, under de senaste åren för Institute for European Environmental 
Policy (IEEP) där hon varit ansvarig för deras program för uthålligt fiske samt redaktör för deras 
nyhetsbrev om fiske och miljö - El Anzuelo. 
 
Nikki gav ett internationellt perspektiv på hållbart fiske. Det finns nästan 40 miljoner yrkesfiskare i 
världen och av dessa fiskar hela 85% med traditionella metoder. 95% av de 120 miljoner som är 
sysselsatta i sektorn lever i Syd. Det produceras ungefär 129 miljoner ton fisk per år varav 29% är 
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odlad. 24% är sötvattensfisk. Kina producerar mest men siffrorna därifrån är mycket osäkra pga 
överrapportering. 75% av all fisk används för humankonsumtion, dvs ca 13,3 kg per person och år. 
 
Havet är illa ute, enligt Nikki. 30% av världshaven är överfiskade och hela 80% i Nordostatlanten är 
utanför säkra biologiska gränser. Generellt råder det en obalans med både överkapacitet och överfiske 
samtidigt som man har en ökad efterfrågan på fisk. Allt det här leder till en ökad diversifiering, dvs man 
letar efter nya fiskar samt importerar nya arter – främmande fiskar. Till viss del kan man se positiva 
effekter för länder i Syd som ökade exportmöjligheter etc. Men, menar Nikki, de främmande fiskarna är 
inget problem, de är symptom på bristen på uthålligt fiske. 
 
 
Per Baummann 
Per Baummann är miljösamordnare för Coop Sverige. Han är även styrelseledamot i KRAV samt har 
deltagit i KRAV’s styrgrupp för framtagning av viltfiskkriterier. 
 
Per pekade på de dubbla budskap som konsumenter ställs inför. De är nästan som motsatspar. Per 
nämnde bl.a. följande: 
 

”Fisk är hälsosamt och nyttigt”, men 
”Fisk innehåller miljögifter”. 
 
”Fisken i havet är en viktig näringskälla, men 
”Fisken i havet håller på att ta slut”. 

 
”Fisk från odling minskar trycket på vild fisk”, men 
”Fisk från odling ger upphov till miljöproblem”. 

 
Per hoppades emellertid på den odlade fisken som räddningen för den vilda fisken. Dessutom måste 
metoderna för att fånga den vilda fisken utvecklas. De måste bli mer skonsamma och vara mer 
målinriktade. Att vild fisk inte bör ges som mat till odlad fisk var för Per en självklarhet.  
 
Per efterlyste den ekologiska miljömedvetenhet som finns inom både jordbruket och skogsbruket även 
hos yrkesfiskare. Han påpekade att det kan bli svårt att ändra det snabbt för man sitter fast i den 
”gemensamma fiskepolitiken”. 
 
 
Anders Carlberg 
Anders Carlberg är ombudsman för Sveriges Fiskares Riksförbund. 
 
Han inledde med att säga att det redan finns en konsensus runt de beskrivningar som har gjorts under 
dagen angående hållbart fiske, och att det är dags att se framåt. Det kräver emellertid en detaljerad 
handlingsplan. Dessutom måste den teoretiska kunskapen möta den lokala, praktiska kunskapen 
annars får man ingen förbättring. Man agerar idag i skilda fora, har olika språk och mötet sker 
egentligen aldrig. 
 
Anders såg fem kriterier för framgång med hållbart fiske: Gemensamt kunskapsunderlag, Rådgivande 
nämnder, Överge ensidig biologisk utgångspunkt, Öka förädlingsgraden samt förbättrad 
Miljömärkning. Som exempel på det sista kriteriet pekade han på det lyckade miljömärkningsprojekt 
som gjorts för räkor från Bohuslän. Han menade avslutningsvis att i dagsläget har ”ingen mer rätt än 
någon annan” och varnade för en “biologisk överideologi”. 
 
 

Fisken och ekonomin 
 
Susanna Hughes 
Susanna Hughes är departementssekreterare på Finansdepartementet och är ansvarig för 
Världsbanksfrågor. Hon har tidigare arbetat som utredare på Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) 
och är nu aktuell med rapporten ”Effekter av EU:s avtal om fiske i u-länder” som utkom under 
november 2004; rapporten finns även som pdf-fil på http://www.sli.lu.se/pdf/SLI_rapport_20046.pdf. 
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Susanna gav en överblick av hur fiskets ekonomiska roll varierar mellan olika fattiga kuststater. Vissa 
länder har endast en liten lokal fiskesektor och då kan ett fiskeriavtal ge dem en möjlighet att få 
inkomster för de fiskeresurser de själva inte utnyttjar.  
 
EU:s fartygsägare betalar ca 15-20 procent av den ersättning kuststaterna erhåller för fiskeriavtalen. 
Återstoden av ersättningen står EU för. Under 2003 betalade EU 190 miljoner Euro för att ge dess 
fiskeflotta tillträde till farvatten utanför utvecklingsländer – en fjärdedel av utgifterna för EU:s 
gemensamma fiskeripolitik. Detta är i praktiken en form av subvention till EU-flottan, vilket kan 
snedvrida konkurrensförhållandet mellan dem och fiskare från utvecklingsländerna. 
 
Susanna påminde att nationalekonomisk teori om komparativa fördelar utgår från att fiskeriavtal ingås 
om de är till ömsesidig nytta för avtalsparterna. För att avtalen skall vara samhällsekonomiskt 
gynnsamma för utvecklingsländerna krävs att de inte medför att havets resurser överutnyttjas samt att 
länderna får rimlig ersättning för fiskerättigheten. Styrke- och intresseförhållandena mellan parterna 
innebär dock att det finns en uppenbar risk att resurserna säljs för billigt. Vidare har 
utvecklingsländerna bristande kunskap om hur hårt deras fiskbestånd kan fiskas utan att fiskeresursen 
minskar. Det finns därför en risk att de säljer mer fiskerättigheter än var som är hållbart, vilket kan ge 
samhällsekonomiskt negativa effekter på sikt. I dag saknas en oberoende granskning av de avtal som 
gjort mellan EU och utvecklingsländer, men SLI:s analys tyder på att detta är den situation som råder. 
 
Enligt Havsrätten ligger det ansvaret för fiskeförvaltningen på landet själv, men i praktiken är tillsynen 
mycket bristfällig, då länderna har liten kapacitet att genomföre den. Dessutom har EU förbundit sig att 
tillämpa försiktighetsprincipen och att främja en hållbar utveckling i utvecklingsländerna. SLI:s analys 
tyder dock på att detta inte efterlevs, vilket i sin tur innebär att avtalen inte är förenliga med EU:s 
utvecklingspolitik. 
 
 
Daniel Svensson 
Daniel Svensson är VD för Leröy Fiskgrossisterna AB/Leröy Allt i Fisk AB samt representant för 
Fiskbranschens Riksförbund. Leröy-företagen är bland av Sveriges största grossister inom fisk och 
skaldjur samt ingår i den norska koncernen Lerøy SeaFood Group ASA. 
 
Daniel inledde sitt föredrag med att påpeka att fiskbranschens verksamhet drivs av lönsamhet och att 
det är en förutsättning för nyinvesteringar. Han pekade på att avkastningen är så låg att det är svårt att 
få nytt riskkapital. Det finns över 2.200 anställda inom sektorn och omsättningen ligger på runt 7 
miljarder kronor. Det finns många småföretag med färre än fem anställda vid sidan om de stora 
företagen. 
 
Som utvecklingsfaktorer för branschen såg Daniel tydlighet från myndigheter, avskaffandet av lokala 
tillsynsmyndigeter till förmån för centrala samt frihandel. Han menade att “kreativa entreprenörer” idag 
utnyttjar systemet och att det inte gagnar branschen. Han föreslog också individuella kvotsystem, per 
bår, vilket dessutom skulle ge en mer jämn försörjningen för fiskförädlingsindustrin. Idag har man vad 
Daniel kallade “Olympiskt fiske”, där alla båtar snabbt försöker fiska så stor del som möjligt innan 
kvoten är slut. Idag har man dessutom har en betydande import. Om det beror på svenskarnas ökade 
resande eller något annat lämnade han öppet. 
 
Paneldebatt 
Dagens andra paneldebatt blev sammanfattande och förtydligande för eftermiddagens sessioner. I 
panelen ingick Fredrik Arrhenius, Nikki Sporrong, Anders Carlberg, Daniel Svensson och Daniel Pauly. 
Publiken samtyckte till att hålla paneldebatten på engelska så att Daniel Pauly kunde medverka. Flera 
av frågorna gav långa svar från de medverkande i panelen, ofta utmynnande i diskussioner dem 
emellan. Här följer några av frågorna: 
 

Publiken: Varför gäller inte handelsbeteckningarna för anrättningar som ”Fiskgratäng”? 
Lars-Börje Croon: Den förordningen förhandlades fram genom Fiskeriverket, men bakgrunden 
där känner jag inte till. 
 
Publiken:Hur skall vi hantera tråldrag med blandade fiskarter? 
Daniel Pauly: Det gäller att minimiera bifångsterna. Om det inte går att vid fångstögonblicket 
skilja arterna år och en är hotad så bör man anpassa kvoterna till den sårbaraste arten. 
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I panelens sammanfattning pekade Daniel Pauly på global warming som en viktig faktor i utvecklingen 
av världsfisket, en faktor som innebär en oerhörd utmaning för fiskevården. Daniel Svensson lyfte fram 
Ecolabelling, ekologisk märkning som ett utmärkt instrument för konsumenten att styra utvecklingen av 
fisket. Fredrik Arrhenius menade att man bör lägga mer resurser på att ta hand om de egna 
resurserna, och att resursförvaltningen bör omfatta hela ekosystemet. Nikki Sporrong påminde om att 
importen är en följd av överfiske, och det finns risk att de fiskeresurser som exploateras på andra håll 
inte förvaltas på ett uthålligt sätt. Anders Carlberg efterlyste bättre förtroende för de mänskliga 
resurser som är involverade, kunnigare beslutsfattare och att åtgärderna i högre grad bör styras 
underifrån. 
 
 

Sammanfattning 
 
Det finns en samstämmighet i att de importerade fiskarna i sig är något positivt som matfisk. Fisk är 
nyttig mat. Nya arter berikar vår matkultur. Det finns redan ett fungerande system för namngivning och 
fiskbranschen är mån om seriös marknadsföring och korrekt information. FishBase innehåller 
information om dessa fiskar. Importerad fisk kan vara ett ekonomiskt stöd för exporterande u-länder, 
men det är uppenbart att nyttjandeavtalen ofta gynnar de importerade länderna, och det behövs stöd 
och rådgivning beträffande uthålligt utnyttjande av lokala fiskeresurser. Fiskresurserna är inte 
outtömliga. Enskilda arter, som ”orange roughy” (atlantsoldatfisk), har fiskats alltför hårt, och det är 
viktigt för producenter och konsumenter att fisket bedrivs med största möjliga hänsyn till miljö och 
artens tålighet. 
 
Importen är en kompensation för bristen på svensk fisk, och det finns stort utrymme för åtgärder för 
restaurering och bättre förvaltning av våra egna fiskbestånd. Den mesta konsumtionsfisken fångas 
trots allt fortfarande i närområdet. Den nuvarande förvaltningen är baserad på arter och koter. Ett 
alternativ vore ekosystemförvaltning, där man tar hänsyn till det ekologiska samspelet mellan de 
fiskade arterna, och mellan dem och andra miljöfaktorer. Ett anpassat fiske, där man fiskar året om 
istället för att snabbt fiska upp årets kvot, bättre produktutnyttjande, ekologisk märkning, och 
integrering av yrkesfiskarna i förvaltningen, utgör hållpunkter för utvecklingen av ett mer hållbart 
svenskt fiske. För närvarande är fisket toppstyrt, men konsumenterna har möjlighet att spela en större 
roll i urvalet och användningen av fiskeresurserna. 
 
 
 
 
 

 
Hoki (Macruronus novaezelandiae) en av de nya matfiskarna I Sverige. (Foto: SeaFIC) 
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Bilder från symposiet 
 

 
Sven Kullander, 1:e intendent vid Natur- 
historiska riksmuseet samt projektledare för 
FishBase Sverige, förklarade hur man sätter 
svenska namn på främmande fiskar. 

 
 
 
 
 

 
 
Lars-Börje Croon från Livsmedelsverket 
presenterade de lagar och förordningar 
som styr arbetet med namngivning 
av främmande fiskar. 

 
 
Bengt Ahlström från ABBA Seafood AB 
gav branschens syn på svenska namn 
på utländska fiskar. 
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Lars-Börje Croon, Bengt Ahlström och Sven Kullander svarade på publikens frågor om hur man sätter 
svenska namn på främmande fiskar. 
 
 

 
 
Daniel Pauly, chef för Fisheries Centre vid University of British 
Columbia, Canada förklarade varför världens fiskeflottor fångar 
allt färre fiskar. 
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Fredrik Arrhenius efterlyste en 
mer långsiktig förvaltning av 
fisket. 

 

 
 
Nikki Sporrong från Fiskesekretariatet 
menade att de främmande fiskarna är 
ett symptom på överfiske, inte ett 
problem i sig. 
 

 
 

 

 
 
Per Baummann från COOP ville 
se mer miljömedvetenhet hos 
yrkesfiskarna. 

 
 
Anders Carlberg från Sveriges Fiskares 
Riksförbund förordade mer samarbete 
mellanmyndigheter, forskare och 
yrkesfiskare. 
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Susanna Hughes, är aktuell med rapporten 
“Effekter av EU:s avtal om fiske i u-länder som 
publicerats av Livsmedelsekonomiska institutet. 

 
 
Daniel Svensson vill ha individuella 
kvoter, per båt för att säkra ett jämnare 
flöde av fisk till fiskförädlingsindustrin. 
. 

 
 
 

 

 
Panelen, Anders Carlberg, Nikki Sporrong, Fredrik Arrhenius, Daniel Svensson och Daniel Pauly 
svarade på publikens frågor om hållbart fiske. 
 
 
Foton: Fang Kullander och Elisabeth Watson 
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