
ÅLÄNDSK ODLAD FISK
ÄR BRA FÖR NATUREN

Åländsk odlad fisk är ett smart val 
för naturen, oberoende ur vilken 
vinkel du ser på det. Den har låg 
näringsbelastning på Östersjön, 
lågt klimatavtryck och den är 
grönlistad i världsnaturfonden 
WWFs fiskeguide.

FINSK FISKODLING HAR LÅG 
BELASTNING PÅ ÖSTERSJÖN

Förr var större näringsbelastning ett problem,
speciellt då fiskodlingen etablerade sig på 
1980-talet. Men sedan tidigt 1990-tal har
näringsbelastningen hela tiden minskat tack
vare förbättrade foder- och odlingstekniker.

Fiskodling är faktiskt en av få industrier i Finland 
som framgångsrikt och märkbart lyckats minska 
sin belastning på Östersjön. Från 1991 till 2010 
minskade fosforbelastningen till mindre än en 
tredjedel och kvävebelastningen till mindre än 
hälften.

Idag ansvarar fiskodlingen endast för några få
procent av hela Finlands näringsbelastning på
vattendragen.

FOSFOR 
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Bild 1. Finlands näringsbelastning på
Östersjön 2015 (Källa: www.ymparisto.fi)
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KLIMATAVTRYCK
HOS VÅRA VIKTIGASTE 

PROTEINKÄLLOR
KG CO2-EKV/KG

Nötkött 15 kg

FISKENS KLIMATAVTRYCK ÄR LITET

När det gäller klimatavtryck är odlad fisk ett
smart val. Jämfört med många andra
proteinkällor, har fisk en verkligt låg
klimatpåverkan.

EXEMPEL PÅ ODLAD FISK I WWFs FISKGUIDE

Det är dock viktigt att komma ihåg att då man
pratar om olika livsmedels klimatavtryck bör
man ta i beaktande hela dieten. Att koncentrera 
sig på bara individuella livsmedel kan förvränga 
vår uppfattning. T.ex. trots att nötkött har större 
klimatavtryck än andra protein är det väldigt få 
av oss som äter en hel tallrik kött vid varje 
måltid. Det är klart bra att inkludera flera olika 
livsmedel med lägre klimatavtryck i dieten - 
som fisk, men det betyder inte nödvändigtvis 
att du helt behöver överge de med större 
avtryck.

FINSKT ODLAD FISK ÄR GRÖNLISTAD 
I WWFs FISKGUIDE

Världsnaturfonden WWFs fiskguide har ett
trafikljussystem för kommersiellt tillgänglig 
fisk, menad att hjälpa ätare att välja den
miljömässigt smartaste fisken. Guiden hjälper 
oss att välja fisk som är grönlistad, handla de 
gullistade med eftertanke och undvika de röda. 
Läs mer på fiskguiden.wwf.se.Bild 2. Klimatavtryck hos några proteinkällor

(Källa: www.ilmasto-opas.fi)
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Broiler 4 kg

Torkade bönor 
0,7 kg

Gris 5 kg

Fisk 1,5 kg

Ost 13 kg

Ägg 2,5 kg
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