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Svarsblankett 
Synpunkter på hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur 
 

Datum: 
20190429 

Svarslämnare: 
Mats Ingemarsson 

Organisation: 
SIC-Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund 

Synpunkter skickas in senast 2019-05-24 till helena.robling@uhmynd.se. 

 

Hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur  
 

Kriterium Synpunkt och förslag till ändring 

Informationskrav beredd 

eller konserverad produkt – 

fisk och skaldjur (kravID 

11112:1) 

Avancerad nivå – Särskilda 

kontraktsvillkor  

Inga synpunkter 

Odlad fisk och skaldjur 

(kravID 10459:2) 

Basnivå – Teknisk specifikation  

Inga synpunkter 

Vildfångad fisk och skaldjur 

(kravID10399:2) 

Basnivå - Teknisk specifikation  

Hänvisning till intresseorganisationers listor och förteckningar är i 

och för sig rimligt.  

Tyvärr friskriver dessa listor fiskerier efter ganska höga pekuniära 

kompensationer i samband med certifieringar som krävs för 

friskrivning i listorna. Ensamfiskare i mindre sjöar utestängs från 

den offentliga upphandlingen, trots att dessa fiskerier kan anses 

vara de mest hållbara i landet. Endast i sjöar med ett stort antal 

fiskeföretag som kan dela kostnaden för exempelvis MSC-

certifiering kommer ifråga. 

I åtanke av att inget svenskt kommersiellt insjöfiske överstiger 

MSY, åsidosätts bra fiskerier som inte har råd att uppfylla 

intresseorganisationernas önskemål. 

Detta är hämmande såväl för konsumenterna som för utveckling 

av areella näringar i Sverige. 

EU ekologisk vara – odlad 

fisk och skaldjur  

(kravID 10766:1) 

Inga synpunkter 
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Avancerad nivå – Teknisk 

specifikation  

Miljöanpassade fiskefartyg 

och 

produktionsanläggningar 

(kravID 11138:1) 

Avancerad nivå – Teknisk 

specifikation   

Inga synpunkter 

Förslag till nya kriterier 

Ej rödmarkerad eller sårbar 

fisk och skaldjur  

(kravID 11325)  

Basnivå – Särskilda 

kontraktsvillkor  

Se synpunkter avseende krav krav-ID10399:2 

Fisk och skaldjur från 

hållbara bestånd och 

vattenbruk (kravID 11326) 

Avancerad nivå – Särskilda 

kontraktsvillkor 

Inga synpunkter. 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 

Offentliga upphandlare bör uppmanas att även se till andra uppgiftslämnare än 

intresseorganisationer och deras listor. 

Varje fiskeri i enskilda vatten har möjlighet att till offentlig upphandlare anvisa till annan 

dokumentation än fisklistor och statlig forskning. 

Då staten inte lägger några som helst forskningsresurser på de vatten som är under privat 

förvaltning, har fiskevårdsområdesföreningarna sedan mycket lång tid tvingats bedriva egen 

forskning kring de olika sjöarna. 

Dess resultat är en utomordentlig källa till information om förvaltningen i våra privata vatten, som 

kan användas i lokal offentlig upphandling. 

I de stora sjöarna finns på länsstyrelserna statliga fiskerikonsulenter som är utomordentligt 

kunniga om beståndens status. Det vore oklokt att inte nyttja denna ojäviga kunskap istället för 

andrahandsuppgifter i diverse listor som ofta är felaktiga eller föråldrade. 

 

 

 

 

 


