FISKAR ÄR FANTASTISKA!
Visste du att fiskar är Sveriges vanligaste lantbruksdjur, sällskapsdjur, försöksdjur och villebråd?
Att de känner smärta, är intelligenta och bra på att samarbeta? Visste du också att de i stort
sett saknar skydd i lagen?
Visst är det konstigt att prata om odlad fisk när vi till exempel aldrig skulle kalla det för att odla
grisar, höns eller hundar? Under lång tid har fisken setts mer som en grönsak där vi inte behöver ta
hänsyn till känslor som smärta, ångest och intelligens. Idag vet vi bättre!
Det finns inte längre några tvivel om att fiskar, liksom däggdjur och fåglar, känner smärta och har
ett känsloliv. Vissa arter klarar ett spegeltest som brukar användas som ett mått på självmedvetenhet,
hundar klarar inte samma test. Det finns putsarfiskar på korallreven som bara väljer att fuska med
sitt jobb om det inte står nya kunder på kö. Andra kan under högvatten memorera strukturen på
stranden så att de vet hur de ska hoppa mellan olika vattenpölar för att ta sig tillbaka ut på öppet
vatten när lågvattnet kommer. Vissa kan gå. På land.
Trots detta ignoreras ofta deras välfärd, både av allmänheten och beslutsfattare. Ingen vet exakt hur
många fiskar som föds upp eller fångas för livsmedel varje år då detta mäts i kilo istället för antalet
individer, men en uppskattning är 40-140 miljarder som föds upp av människan och hela 830-2400
miljarder vildfångade fiskar. De senare saknar helt skydd i lagen. Den svenska djurskyddslagen gäller
bara djur som hålls av människan och jaktlagstiftningen gäller bara för däggdjur och fåglar. Kanske är
det därför majoriteten av dessa fiskar kvävs till döds? Det tar mellan 1-4 timmar innan dessa fiskar
förlorar medvetandet, något som aldrig skulle tillåtas för annat vilt.
Fiskar som föds upp av människan har ett visst skydd i lagen, i alla fall i teorin. Alla djur i Sverige
ska vid avlivning bedövas snabbt och medvetandet får inte återkomma, men de uppfödda fiskarna
bedövas främst med koldioxid. Så fort fiskarna kommer i kontakt med koldioxiden försöker de fly
och det tar vanligtvis mellan 5 och 11 minuter innan fiskarna förlorar medvetandet. Tio panikslagna
minuter. Egentligen vet vi faktiskt inte hur en fisk bedövas och avlivas på minst smärtsamma sätt,
framför allt när det kommer till mer ovanliga arter. För en fiskart är inte en lik en annan. Lika lite
som en hund och en ko har samma behov, lika lite är två olika fiskarter lika gällande miljö, fysiologi
och beteendebehov.
VAD KRÄVER DJURSKYDDET SVERIGE?
• Att fiskar skyddas av lagstiftning på samma sätt som däggdjur och fåglar. Lagstiftningen måste
vara artspecifik.
• Att även vildfångad fisk ska omfattas av djurskyddslagen.
• Att fiskar börjar ses som individer, inte kilogram.
• Att det anslås mer ekonomiska medel till forskning om fisk innan det görs någon satsning på att
öka fiskproduktionen i Sverige.
• Att kunskap om fiskar ska ingå i alla utbildningar till djurskyddsinspektörer, veterinärer och
rådgivare.
• Att bedövning med koldioxid förbjuds för uppfödda fiskar och att inga vildfångade fiskar ska
tillåtas kvävas till döds.
• Att Sverige aktivt driver frågor kring fiskvälfärd i EU.
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