
Referat upptakt inför Miljövänliga Veckan 
 
Strålande varmt väder, föreläsning av en lokal fiskare och ett roligt studiebesök förgyllde 
upptakten inför Miljövänliga Veckan. Knappt 20 personer samlades vid bystugan i Bönans 
fiskeläge vid Gävlekusten. Till lunch bjöds förstås på lokalproducerad fisk. Här kommer en 
kort sammanfattning av dagen:  
 
Välj rätt fisk och skaldjur!    Jessica 
Föredraget läggs ut på riks hemsida strax som PowerPoint, med talarmanus. Håll ett själv! 
http://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan  
Här finns även faktaunderlaget ”Hotade hav – att välja fisk och skaldjur”, beställningssedel, 
material m.m. Läs faktaunderlaget!  
 
Veckan fokuserar på tre arter: jätteräkor, tonfisk och ål. Se 
filmen Antiscampi och sprid den! www.AntiScampi.se och 
http://www.naturskyddsforeningen.se/antiscampi  
Resultatet från vårens sushiundersökning släpps i slutet av nästa 
vecka.  
 
Använd speciella värvarkort eller skriv själv ”Kampanjkod 40” 
så får den du värvar en disktrasa och kretsen 100 kr.  
 
Från riksupptakten i mars:  
 
Mycket kort fakta fisk och skaldjur    

• 75% av bestånden överfiskade, om vi fortsätter att fiska som nu tar fisken slut år 2048! 
• Stort utkast (dumpning av fisk) 
• Odling ökar (problem med foderfisken) 
• Mycket illegalt fiske, överkapacitet i fiskeflottan 
• EU fel politisk nivå på beslutsprocessen.  

 
Syfte Miljövänliga Veckan 2011 
Skapa opinion och folkbilda om att de flesta fisk- och skaldjursarter är överfiskade eller 
ohållbart producerade. 
 
Budskap 

• Välj Krav-, MSC-märkta eller från Naturskyddsföreningens gröna lista 
• Avstå från fisk och skaldjur från röda listan så bidrar du inte till utfiskning, exempel 

jätteräkor 
 
Målgrupper 

• Restaurangägare, butiksägare, inköpare 
• Människor i alla åldrar 
• Media, matskribenter, TV-produktionsbolag 

(riks har haft möte) 
• Restaurangskole-elever 
• Bloggare 
• Medlemmar 



Material 
• Folder, lättillgänglig med recept  
• Flyer/fisklista med bra och mindre bra fiskar (ser ut som en 20-lapp) 
• 3 kampanjaffischer: 

o en om jätteräkor 
o en stygg ”Snart slut….” fisksilhuetter markerade med streck för hur mycket 

utfiskad (röda listan) 
o en snällare ”Lätt att handla schysst fisk” Krav-märkt och MSC-märkt fisk 

simmar i vatten med omärkta fiskar (gröna listan) 
• 3 utställningsaffischer med mer fakta 
• Powerpoint-presentation 
• Faktaunderlag,/rapport Hotade hav 
• Filmer:  

o tecknad 1-2 min, lämplig för Facebook etc 
o kort webfilm 3-4 min 
o dokumentärfilm om jätteräkor ca 10 min från Bangladesh 

 

Vad göra? 
Påverka restauranger (och butiker) att ta bort de 10 sämsta arterna: 

o Inventera restauranger, vilka säljer ”10 i bott”, inför eller under MVV  
 
Aktiviteter – välj det du orkar 

1. Kolla ”fula fiskar” på restauranger, mediautspel på resultatet (formulär se webben)  
2. Stå publikt; på torg, i butiker etc, idé fiskdamm 
3. Påverkanskväll; hjälpas åt att skriva insändare, vykort etc. Findus har t ex ett märke 

”Fish for life” som är mycket likt MSC – ligg på dem och klaga! 
4. Utställning 
5. Synas i media 
6. Övriga aktiviteter 

o Affischera 
o Studiecirklar (på faktaunderlaget, se 

webben, gärna tillsammans med t ex 
Sportfiskarna) 

o lokal butiksundersökning, färska 
fiskdiskar främst 

o besöka restaurangskolor, involvera 
eleverna hållbar sushi etc.  

o föredrag/filmvisning 
o testa dig själv/fisk-quiz  
o guidning i butik 

 



Steg 1är fortfarande Ät mer vegetariskt! 
 
Riks aktiviteter 

• Debattartikel om sushi, även TV4 (mars) 
• Frukostmöte med media (april) 
• Information till butikskedjorna 
• Stickprovsundersökning av miljögifter i fisk 
• Utspel i samband med högtider: 

o t ex chilensk lax i påsk (samma företag odlar lax i Norge och Chile men upp 
till 1000 ggr mer kemikalier)  

o ev. sillfrukost i Almedalen i juli  
• Utspel inför/under vecka 40: 

Swedwatch rapport om foderfisk (skuggfiske) 
Rapport om jätteräkor 

 
Fisket lokalt i Gävleborg    Lasse 
1911 nödår, staten motorlån => motoriserad fiskeflotta 
Sen väldig uppgång i fisket, landade 5 miljoner ton fisk i Gävleborgs län under 1:a 
 världskriget = 20 miljoner mål mat, enormt viktigt. Idag 1 miljon kg längs hela 
 Sveriges kust, mest till foder till norsk odlad lax.  
Då 108 fiskelägen, 1000 båtar i norra Hälsingland. Nu ca 25. 
1933 överskott av strömming, saltades hela, 
kvinnor fick rensa sen, skitgöra. Produktions-
organisation bildades, gav bra beredskap för 2.a 
världskriget 
1945: 45 milj kg strömming längs ostkusten. Nu 
ca 800 000 kg.  
50-talet Kris! Magert fiske, hälften av fiskarna 
slutade.  
60-talet Trålfisket kom igång. Enstaka simpor kan 
följa med i trålen. Torsk bortfiskad sen -87. 
 Bottentrålning när ljust, flyt-trålning 
när mörkt, då fisken är vid ytan och äter.  
70-talet Stora trålar från Ryssland och Östtyskland, stora laxfiskeflottor från Danmark. Gräns 
 4 mil från kusten. Rena vilda västern! Avtal 1978 Östersjön är ett hav endast för 
 Sverige och Finland. I Finland fiskas mycket till foder åt rävfarmer. 
80-talet Ymnigt strömmingsfiske med avsättningsproblem. Torskefterfrågan ökade. 
95-08 Kraftigt nedåtgående trend i både fiskkonsumtion och produktion. 
1995. Gick med i EG. Foderfiske förbjudet, fint på papperet iallafall. Norge odlar 1 miljon ton 
 lax, 80% av världsmarknaden. Foderfiske har ökat otroligt mycket. Storleken 
 spelar ingen roll. 98,5% av fisken här i området blir fiskmjöl i Skagen! 3 kg 
 foder för att föda upp 1 kg lax. Portionslax delas ofta i Chile.  
ISIS = Havsforskningsrådet ger märkliga rekommendationer.  
Fiskarena är utrotningshotade, många äldre, ingen som tar över.  
 
Dioxin är mycket, mycket giftigt men halterna har gått ned. Trots allt är det nyttigare att äta 
mer fisk totalt sett. Jobbig debatt för fiskarena. Initierad av foderbåtarna för att förhindra fiske 
för konsumtion, enligt Lasse. 
 
2013 ny fiskepolitik i EU. Stort lobbyarbete pågår. Kan bara bli bättre?! 



 
 
Studiebesök på Nordins Fiskrökeri i Bönan   Sture 
Vi tittade på laxfälla, strömmingsfiskeutrustning och rökeriet. Sture fiskar med nät och röker 
själv med granris. Strömmingen hängs upp på krokar, i ögat. Han säljer vid gården och t ex på 
Gävlefesten. 
Sture berättade och visade hur jobbet fungerar. Denise berättade också en del om hur det går 
till, då hon varit med i verksamheten vid flera tillfällen. Beställd rökt fisk togs med tillbaka 
till lokalen för att förgylla lunchen. 
 

 
Gruppdiskussion: planer Miljövänliga Veckan Dalarna/Gävleborg 
 
Orsa: kolla skolkökens fisk, ev. koppla till föreläsningen med Camilla Sparring om skolmaten 
Fiskdamm, ev. butiker och restauranger om styrelsen vill 
 
Gävle: skolor, kafé, bakluckeloppis med fiskdamm – fiska i bakluckan! bjuda de som går 
quizen på gubbröra, föredrag på Kulturhuset, studiecirkel med fiskarena, skicka 
pressmeddelande, utställning på skola och butiken Lyktan 
 
Säter: stå vid Konsum, brev till de fyra(!) restaurangerna innan besök 
 
Borlänge: insändare, stå vid butik 
 
Falun: Bjursåsskolans elever ska guida kunder på Konsum – fisk första uppdraget, Gunilla 
utbildar 
”Morotsmob” – gynna den butik/restaurang som har bäst utbud när det gäller fisk och 
skaldjur, samarbete med Medveten Konsumtion 
Utställning på biblioteket eller i kommunens skyltfönster 
 
Vansbro: stå i butik 
 
Leksand: samarbete med restaurang som endast ska servera ”bra” fiskar under veckan 
 
Mora: fiskdamm och quiz under Mat runt Siljan, butiksguidning & föredrag på Kulturhuset 
under Hälsoveckan v. 36, fiskdamm & quiz på gågatan 8 oktober, utställning på Kulturhuset 
och Rosa Huset (ungdomens hus), skolsamarbete, restaurangbrev + undersökning om 
styrelsen vill 


