
 

 

   

 

 

 

 

 

WWF Finlands Fiskkampanj – frågor och svar  

 

Kampanjen och dess mål 

 

Varför för WWF en kampanj för ett hållbart fiske? 

 

WWF arbetar för att stoppa minskningen av naturens mångfald. De 26 000 fiskarter som finns i världen 

är en väsentlig del av naturens mångfald. Om någon fiskart blir fiskad så att den utrotas, påverkar detta 

samtidigt hela havets ekologiska balans och ett stort antal andra organismer. 

 

Hur står det till med fiskarna? 

 

Situationen är alarmerande för fiskbestånden i världen: de fiskas mer än de kan producera. 

Fiskkonsumtionen har ökat med en tredjedel under de senaste 20 åren och jordens befolkningstillväxt 

ökar trycket för att fiska mera. Redan nu omfattas 99,4 procent av havsytan i världen av kommersiellt 

fiske.  

På grund av det omfattande överfisket prognostiseras det att de viktigaste fiskbestånden kommer att 

kollapsa till år 2050. Redan nu är situationen för flera fiskbestånd sådan att vi borde sluta fiska och äta 

dem för att de ska hinna återhämta sig innan det är för sent. 

Samtidigt slösar man också med fisk: uppskattningsvis 30 miljoner ton fisk och skaldjur slängs årligen 

tillbaka döda i havet som icke önskad bifångst. Cirka en tredjedel av fiskfångsten som lyfts upp används 

till att tillverka fiskmjöl och fiskolja – dvs. främst till djurfoder – i stället för att vi äter fisken själva. 

 Dessutom förstörs havsnaturen av förödande fiskemetoder, som bottentrålning. 

 

Men fisken räcker väl ändå till i Finland? 

 

Jämfört med den övriga världen står fisket i Finland på en hållbar grund. Största delen av fiskbestånden i 

Finland är rikliga och de kunde utnyttjas betydligt mera.  Ändå importeras över 70 procent av fisken som 

äts i Finland från utlandet. 

Bland de inhemska fiskarterna vore det möjligt att betydligt öka fångsten och livsmedelsanvändningen 

till exempel av strömming samt mört och braxen, som utnyttjas bristfälligt.  Idag används största delen av 

till exempel strömmingsfångsten som pälsdjursfoder. 

 

Vilka är fiskkampanjens mål? 

Kampanjens huvudmål är att det endast ska finnas hållbart producerad eller fångad fisk till salu i Finland 

år 2015.  

Dessutom är vårt mål att situationen för de hotade fiskarterna i Finland ska förbättras och att man tar ett 

större ansvar inom fiske och fiskodling. 



 

 

Vad är hållbart fiske? 

 

Man fiskar på ett sätt som gör att fiskbestånden förblir livskraftiga och fiskemetoderna inte skadar miljön. 

 

Vilka verksamhetsformer har fiskkampanjen? 

 

Vi har utmanat centrala aktörer att vidta konkreta åtgärder som bidrar till att uppnå målen i vår 

fiskkampanj. Vi ber till exempel handeln och restauranger att ta bort hotade arter och arter som fiskas på 

ett sätt som förstör miljön från sina sortiment och öka andelen hållbart producerad, inhemsk fisk i 

sortimenten. 

Vanliga människor spelar också en viktig roll i kampanjen: de kan delta i kampanjen som konsumenter 

genom att göra hållbara fiskval och be handelsmän eller restaurangchefer att avlägsna hotade arter från 

sina sortiment. 

För skolelever har vi en egen kampanj, vars syfte är att öka skolelevernas kunskap om hotade fiskar i 

Finland samt om att fiskar är djur. De kommer inte ur en burk. 

Det finns flera konkreta sätt att främja hållbar fiskproduktion och fiskkonsumtion, så det finns ett sätt att 

delta för alla aktörer.  Under kampanjen lyfter vi fram goda exempel och aktörer. 

 

Kommer WWF under kampanjen att publicera namnen på butiker eller restauranger som säljer till 

exempel sårbar eller hotad fisk? 

 

Nej. När vi får uppgifter om sådana aktörer eller enskilda fall, kontaktar vi aktören direkt och vädjar till 

dem. 

 

Hur mäts kampanjens framgång? 

 

I slutet av 2012 genom antalet förbindelser och kvaliteten på dem. Genom framsteg som skett under året; 

har mängden hållbart producerad fisk ökat i butiker och restauranger och har mängden fisk som 

producerats på ett ohållbart sätt minskat. År 2015 genom att vi granskar om vi har uppnått målet vi har 

satt upp: att det endast finns fisk till salu som fångats eller producerats på ett hållbart sätt. 

 

Innebär en lyckad kampanj att det finns allt färre fiskarter tillgängliga till finska matbord? 

 

WWF:s målsättning är att man börjar fiska sådana fiskarter, som för närvarande fiskas på ett ohållbart 

sätt, på ett hållbart sätt. Därmed kan fiskbestånden återhämta sig. Vi har också som mål att fiskarter som 

för närvarande utnyttjas bristfälligt i Finland i allt större utsträckning ska användas som näring för 

människor. På lång sikt innebär detta att det kommer att finnas ett allt större utbud av fiskarter. 

 



 

 

Vill WWF minska fiskätandet? 

 

Nej, tvärtom. WWF vill särskilt öka konsumtionen på inhemsk, hållbart producerad fisk. 

 

Konsumentens fiskguide 

 

Vad är WWF:s Konsumentens fiskguide? 

 

Det är en guide som försöker styra konsumenter mot hållbara, miljövänliga fiskval.   

Man har valt matfiskar som är allmänt tillgängliga i Finland till WWF Finlands Fiskguide. De har 

klassificerats på miljömässiga grunder och betecknas med trafikljusfärger.  

Fisk som betecknas med grön färg är det bästa valet. Fiskbestånden är livskraftiga och fångsten 

förorsakar inga betydande miljöskador. 

Fiskbestånd som betecknats med gul färg kan vara svaga och lokalt överfiskade, fiskemetoderna kan 

vara skadliga för miljön. Fångstens hållbarhet kan också variera regionalt. Man bör förhålla sig 

eftertänksamt till att köpa fisk som betecknas med gul färg. 

Arter betecknade med röd färg är utrotningshotade eller kraftigt överfiskade, eller fångstmetoderna är 

destruktiva. Nästan alla djuphavsarter får rött ljus. De är särskilt känsliga för överfiske och 

fiskemetoderna är ofta destruktiva.  Man bör undvika att köpa rödmärkta arter och fiskbestånd. 

 

Hur sammanställer man Fiskguiden? 

 

WWF gör upp guiden på miljögrunder. Bedömningsprocessen har utvecklats i samarbete med bland 

annat följande parter: Seafood Choices Alliance, North Sea Foundation och the Marine Conservation 

Society. 

Färgklassificeringen baseras på externa, oberoende bedömningar om fiskbeståndens tillstånd som WWF 

har beställt. Uppgifterna för bedömningen av utländska arter baseras på bl.a. officiella bedömningar från 

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) gällande fiskbeståndens tillstånd och fiskets hållbarhet.  

Guiderna har publicerats i ett tjugotal länder. WWF Finland har utarbetat den finska Fiskguiden och den 

baseras förutom på internationella bedömningar bl.a. på bedömningar om hotade arter i Finland och andra 

myndighetsutredningar. 

 

Varför får vissa arter grönt ljus i WWF Finlands Fiskguide medan de får rött ljus i vissa andra guider? 

 

Eftersom lokala fiskbestånd också tas upp, kan en lokalt livskraftig art få grönt ljus i Finland och till 

exempel rött ljus på andra ställen i världen.  

 

 

http://www.seafoodchoices.com/
http://www.noordzee.nl/
http://www.mcsuk.org/
http://www.mcsuk.org/


 

 

Hur ofta uppdateras Fiskguiden? 

 

Rekommendationerna ändras i och med fiskbeståndens utveckling och de nyaste forskningsresultaten. 

Den finska Fiskguiden publicerades första gången år 2006 och den har uppdaterats under åren 2009, 2011 

och 2012. 

 

Hur förhåller man sig till odlad fisk i fiskguiden? 

 

Man bör överväga att äta odlad fisk, eftersom det i allmänhet går åt mera fisk som foder än vad som 

produceras av odlingen. Dessutom orsakar rymlingar från odlingsanläggningarna en smittorisk för 

naturfiskar och korsningar mellan arterna försämrar de vilda beståndens livsduglighet. Odling förorenar 

också vattendrag. 

Odlad fisk har oftast fått gult ljus i guiden. Avvikande exempel är odlad chilensk lax, som får rött ljus, 

samt ekomärkt odlad lax, som får grönt ljus. 

 

Hur förhåller sig Fiskguiden till certifierad fisk? 

 

Bland de olika certifikaten anser WWF att MSC (Marine Stewardship Council) är det mest tillförlitliga 

och mångsidiga. Alla MSC-produkter får grönt ljus i WWF:s klassificering.  MSC är en oberoende, icke 

vinstbringande organisation som upprätthåller ett certifieringssystem för fisk- och skaldjursprodukter. Ett 

MSC-certifikat garanterar att fisken har fångats på ett ekologiskt hållbart sätt.  

MSC:s mål är att minska överfiske, dvs. ohållbar användning av naturresurser. Fiskpopulationen måste 

vara tillräckligt stor för att klara av fiske i kommersiellt syfte. Fisket av ett certifierat fiskbestånd måste 

också vara på en hållbar nivå för att det inte ska riskera livskraften i målpopulationen eller i eventuella 

andra arter som utgör bifångst. I MSC:s grundprinciper ingår också krav på skötsel av fiskevatten. 

Forskningsresultat visar att MSC-certifiering har en positiv inverkan på havsnaturens tillstånd. 

 

Finns MSC-certifierade produkter tillgängliga i Finland? 

 

I april 2012 finns 110 MSC-certifierade produkter från 14 olika fiskarter tillgängliga i Finland. Våra 

inhemska fiskar är inte ännu MSC-certifierade. 

I april 2012 finns sammanlagt 12 350 olika MSC-certifierade produkter från 56 olika fiskarter tillgängliga 

i 80 länder i världen  7 procent av den totala fiskfångsten i världen omfattas av MSC-certifikatet. 

 

 

 

 

 



 

 

Vilken betydelse har guiden i Fiskkampanjen? 

 

Fiskguiden utgör grunden för Fiskkampanjen. Det är en guide som WWF utarbetat för ekologiska val av 

fisk. Man tar inte ställning till fiskets sociala eller ekonomiska effekter i den. Med hjälp av fiskguiden 

kan man styra efterfrågan och fångst mot ekologiskt hållbara fiskbestånd.  

Rekommendationerna i Fiskguiden uppdateras enligt utvecklingen i fiskbestånden och fiskets hållbarhet. 

WWF:s mål är att rödlistade arters livskraft och fiskets hållbarhet skulle förbättras så att man kunde ändra 

klassificeringen till gul eller till och med grön. 

 

Vad är WWF:s budskap till den inhemska fiskenäringen? 

 

WWF strävar efter att öka andelen inhemsk fisk på finländarnas tallrikar. Nästan alla fiskar på den 

rekommenderade artlistan som får grönt ljus i Konsumentens fiskguide är just inhemska. Dessutom har vi 

bland annat främjat återinförandet av inhemsk fisk till matförsörjningen i den offentliga sektorn, och till 

och med många sushi-restauranger har ersatt tonfisk med strömming och odlad sik. 

 

WWF anser att det bör vara ett gemensamt mål för alla parter i fiskesektorn att återinföra livskraften i de 

hotade fiskbestånden. Vi uppmuntrar olika parter att vidta brådskande åtgärder för att återuppliva våra 

hotade fiskbestånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


