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Tre delar

 Sjömat- och annat mat-bärkraftig eller ej?

 Livscykelinspirerad fiskeriförvaltning

 Några exempel: Från Svalbard till Tasmanien



Energiåtgång för matproduktion

Bild ur: Formas fokuserar, 
Havsbruk som håller i längden 
(Pelletier et al 2011) 



Tlusty & Thørsen 2016 
Fish & Fisheries

Risker med bärkraft som ett absolut begrepp



Finns det alltså inget hållbart fiske??

 Viktigt att se och kommunicera bärkraft som en pågående process

 Kommunicera vad certifierad betyder och att det är ett
relativt begrepp, inte absolut

 Kraven bör höjas efterhand – eller ska alla kunna nå standarden? 

Jonell et al. Ambio



Livscykelinspirerad fiskeriförvaltning…..vad betyder det?

Fokus på effektivitet- skapa största möjliga samhällsnytta* till minsta möjliga 
miljöpåverkan:
 Målsättning minimera bränsle

 Ta bort klimatpåverkande kylmedel helt

 Utbyte viktigt (t ex fångstens storlekssammansättning och kvalitet )

 Maximera fångst per ansträngning  (LPUE) 

 Fördela fiskerättigheter ( t ex kvoter) baserat på miljöprestanda

Mellan fiskare eller fiskesegment (redskap, längdklass)

Mellan länder eller t o m mellan industriella sektorer (utsläppsrätter CO2)

*livsmedel, ekonomiska värden, arbetstillfällen



En mer helhetlig syn på bärkraftig sjömat



Farmery et al. 2013



Exempel: Räkfiske i Skagerrak



”Räk-krisen”

 2014 WWFs fiskguide: RÖTT LJUS för 
icke-certifierad räka från NO Atlanten

 Stormig mediadebatt med mer känslor 
än fakta

 Omedelbara ansökningar till MSC och 
KRAV



De tre fiskeflottorna

Country Share of
total 
quota (%)

Proportion of 
”large” shrimp
(%)

Fleet
(No. boats/fishers)

Average quota
available per 
vessel (tonnes)

Shrimp
landing
value
(MDKK)

Sweden 1243t 
(14%)

50-60 64 (40 specialized, 
average size 21m)

~30 ~80

Norway 5469t
(58%)

40-50 179 (91<11m) ~30 ~200

Denmark 2308t 
(28%)

30-40 10 (all specialized
and >24m)

~200 ~70



Valda indikatorer
Type Indicator Unit

Economic Value shrimp DKK/kg shrimp landed

Economic Value all landings DKK/kg shrimp landed

Economic Profitability (income-costs) DKK/kg shrimp landed

Social Employment FTE/kg shrimp landed

Social Landing value/fisher kDKK/FTE

Environmental Seafloor area swept m2/kg shrimp landed

Environmental Fuel use liters/kg shrimp landed

Environmental By-catch landed (non-shrimp) kg/kg shrimp landed

Environmental Discard shrimp kg/kg shrimp landed

Environmental Discard non-shrimp kg/kg shrimp landed



Databehov och utmaningar

Field SE NO DK

Fishery data, landings, 
vessel characteristics

Fishery data, fishing effort

Fuel data

Discard monitoring data

Seafloor area swept

Landing value

Employment

Cost data

Data readily available

Less available data or modelled

No data



Utkast per kg landad räka
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Bränsleåtgång



Large-scale, 
offshore fishery

Small-scale, 
coastal fishery

(map by Linda Veldhuizen)

0.8-3 l/kg

4-8 l/kg



Landat värde per fiskare
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Relativ  ”bärkraft”
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Slutligen: Vad kan/behöver göras?

 Bränsleeffektivitet bör tas in som ett mål i fiskeriförvaltningen

 Introducera årlig miljörapport även för havsbaserade företag?

 Följa upp bränsleåtgång och klimatpåverkan av fiske/sjömat regelbundet

 Följa upp räkprojektet 2012 över tid (2013-2016)

 Initiera forsknings- eller pilotprojekt kring  potentialen av nya sätt att fördela 
fiskerättigheter

 Utforma en CO2 fond eller skatt

 Eco-driving, utveckla fiskeredskap, energikälla/kylmedel…



Tack! Frågor?

friederike.ziegler@sp.se
0046 10 5166654
@SevillaZiegler

http://www.svt.se/opinion/mer-fisk-med-gott-
samvete



Fuel use and vessel sizes
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