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Inspel gällande aktuella strategier kring vattenbruk och fiske                                                 

 

Både på EU-nivå och i Sverige arbetas det för tillfället med olika strategier och 

handlingsplaner för hållbart vattenbruk, yrkesfiske och sportfiske. Sverige arbetar både med 

en ny flerårig nationell strategisk plan kopplad till EUs havs- och fiskeriprogram och 

samtidigt förs en dialog med olika intressenter för att ta fram en ny nationell strategi samt 

handlingsplaner för vattenbruk, yrkesfiske och sportfiske. 

 

Fokuset i tidigare versioner av dessa planer har varit att öka produktionen av sjömat utan att 

klimat, miljö och fiskbestånd påverkas negativt. Däremot har fiskarnas välfärd till stor del 

ignorerats. För att de nya planerna ska bidra till hållbarhet så behöver detta ändras och 

djurvälfärden måste få högsta prioritet när de nya planerna tas fram. Fiskar är redan idag 

världens överlägset vanligaste produktionsdjur, jagade djur och försöksdjur. Vi ser det som 

helt oacceptabelt att ha som mål att ytterligare öka en produktion där det saknas både 

kunskap och ambition att ta hand om de djur som lever i produktionsmiljön och som fiskas 

från det vilda. 

 

Vi vet idag att fiskar kan känna smärta, rädsla och ångest. De har en kognitiv förmåga som 

överskrider det vi tidigare trott; det finns fiskar som kan lära sig skilja mellan olika musikstilar 

och andra som klarar ett spegeltest, något som brukar användas som ett mått på 

självmedvetenhet. Vi vet också att de olika arterna av fiskar har helt olika behov att ta 

hänsyn till. Hållbarhet är ett begrepp som oftast nämns när fiskuppfödning och fiske 

diskuteras, tyvärr inkluderas oftast endast miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Djurens individuella välfärd måste framöver få en självklar plats i hållbarhetsbegreppet. 

Produktion och ekonomi får aldrig gå före den individuella fiskens välmående. Fiskarnas 

välfärd är viktigt för konsumenten. Nästan 80% av konsumenterna anser att fiskarnas välfärd 

ska skyddas i lika stor grad som andra djur. Nästan hälften av alla konsumenter tror att 

begreppet ”hållbart fiske” innebär att fiskarna avlivas snabbt och smärtfritt, trots att det 

vanligaste avlivningssättet är en utdragen kvävningsprocess, oavsett hållbarhetsmärkning.1  

Vi är övertygade om att en förutsättning för att svenska konsumenter ska välja 

svenskproducerad fisk före annan är att svenska producenter kan visa att fiskvälfärd är 

någonting som prioriteras och som vi som land faktiskt är bra på. För att uppnå det krävs 

satsningar på forskning för ökad kunskap, politiska beslut och ny detaljerad lagstiftning som 

är artspecifik.  

 
1 ComRes 2018. Eurogroup for Animals/ Compassion in World Farming – Fish Welfare survey. 



 

Sveriges djurskydd regleras idag i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och de olika 

föreskrifterna. Men även i lagstiftningen är fiskarna satta på undantag. Exempelvis saknas 

idag en artspecifik lagstiftning för fisk, det är tillåtet att inför slakt bedöva fiskar på sätt som 

strider mot djurskyddslagen och vildfångade fiskar saknar helt skydd i lagen. För att det ska 

vara möjligt med en hållbar fiskuppfödning och ett hållbart fiske behövs en tydlig 

djurvälfärdsambition och målsättning i de olika strategierna och handlingsplanerna som nu 

tas fram.  

 

 

VISIONER OCH MÅL I STRATEGER GÄLLANDE VATTENBRUK OCH FISKE 

Vi efterfrågar att det i de olika strategierna för svenskt och europeiskt vattenbruk finns en 

klar ambition om att både vattenbruk och fiske ska kännetecknas av djurhänsyn och 

utveckling av kunskap kring fiskarnas välfärd. Denna ambition bör genomsyra alla olika 

målområden i strategierna. 

 

ÅTGÄRDER FÖR DJURSKYDD OCH DJURVÄLFÄRD FÖR FISKAR 

 

Artspecifik lagstiftning 

Det finns omkring 30 000 arter av fiskar. De har både gemensamma och artspecifika behov. 

Det är därför av stor vikt att lagstiftning och riktlinjer som tas fram till stor del är artspecifika. 

Det kan verka övermäktigt, men det är inte så många arter som föds upp i vattenbruket idag. 

Första prioritet bör vara de vanligaste arterna, som regnbåge och röding, samt arter som blir 

mer vanliga, som varmvattenlevande sötvattenfiskarter. En förutsättning för att nya arter 

introduceras i vattenbruket bör vara att det finns kunskap om och förutsättningar för en 

hållning och hantering som går i linje med fiskens behov. Att godkänna uppfödning av för 

svenskt vattenbruk nya arter är inte acceptabelt om det inte finns artspecifik lagstiftning och 

kunskap för att kunna hålla dessa arter på ett sätt som tar hänsyn till artens behov. 

 

Miljöfaktorer och berikning för att uppfylla djurskyddslagen  

Djurskyddslagen är tydlig gällande hur djur ska hållas och i 2 kap. 2 § står att ”Djur ska 

hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att 1. Deras välfärd främjas, 2. De 

kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras 

välbefinnande (naturligt beteende), och 3. Beteendestörningar förebyggs. Utifrån denna 

bestämmelse har sedan Jordbruksverket meddelat föreskrifter om hur olika arter ska hållas 

för att detta ska uppfyllas. Föreskrifterna är artspecifika och innehåller till exempel regler 

kring beläggningsgrad, foder och miljöberikning.  

 

Dessa artspecifika regler kring olika miljöfaktorer, speciellt miljöberikning, saknas i stort sett 

för fiskar, vilket är beklagligt. För att kunna få en rimligt detaljerad, rådgivande och rättssäker 

lagstiftning behöver kunskapsläget kring olika miljöfaktorer för olika arter stärkas. För detta 

behövs mer medel till forskning kring olika miljöfaktorer och berikning som minskar stress 

och ökar välmåendet. Denna forskning behöver vara artspecifik och finnas på plats innan en 

ny art börjar födas upp i vattenbruket.   

 

Bedövning och slakt   

Fiskar som föds upp i fiskodlingar omfattas av djurskyddslagstiftningen. Det betyder att 

djurskyddsförordningens skrivning ”Bedövning före slakt skall ske så att djuret snabbt blir 



medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma.” och djurskyddslagens skrivningar ”När djur 

förs till slakt eller när de slaktas, ska de skonas från onödigt lidande och obehag. Detsamma 

gäller när djur avlivas i andra fall.” och ”Ett djur som slaktas eller i annat fall avlivas genom 

avblodning ska vara bedövat. Innan djuret är dött får inte några andra åtgärder vidtas.” gäller 

vid slakt av uppfödda fiskar. Svenska djurskyddsföreskrifter, det vill säga mer detaljerade 

regler om bedövning och slakt av fiskar, till exempel vilka bedövningsmetoder som får och 

inte får användas, saknas dock. 

 

Den vanligaste bedövningsmetoden vid slakt av fiskar i Sverige är koldioxidbedövning. 

Metoden är vanlig trots att den länge varit starkt ifrågasatt och avråds från av djurskyddsskäl 

eftersom den är ineffektiv och orsakar fiskarna starkt obehag och stress.2 3 Metoden kan 

göra fiskarna orörliga så att det ser ut som att de är bedövade medan de i själva verket är 

vid medvetande. Forskare har sett att andelen fiskar som uppvisar livstecken efter 

koldioxidbedövning, i avblodningens senare del, kan vara så stor som en femtedel.4 Detta är 

alltså inte förenligt med svensk djurskyddslagstiftning. 

 

I “Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om bedövning vid slakt av fisk”3 slås 

följande fast: “Koldioxidexponering orsakar kramper, flyktbeteende och fysiologisk stress hos 

laxfiskar, oavsett koncentration och kombination med andra gaser. Placering i kar med 

vattenlösning av koldioxid är därför inte en etiskt acceptabel metod för bedövning eller 

avlivning. Trots detta bedövas majoriteten av all svenskproducerad matfisk med koldioxid.” 

 

I den EU-gemensamma lagstiftningen, saknas också regelverk för slakt av fiskar. I EU:s 

slaktförordning 1099/2009 finns en enda artikel som gäller för fiskar, artikel 3.1: ”Djur ska 

förskonas från all smärta, plåga eller lidande som kan undvikas vid tidpunkten för avlivning 

och därmed sammanhängande verksamhet”. Kommissionen har uttryckt att 

medlemsstaterna kan utgå från OIE:s standarder för slakt och nödslakt av fiskar samt 

vetenskapliga råd från EFSA för att tolka denna övergripande skrivning. Både OIE och EFSA 

är tydliga med att bedövning med koldioxid är plågsamt och en mycket olämplig metod vid 

slakt av fiskar.  

 

Det behöver tas fram detaljerade regler, både generella och artspecifika, om bedövning och 

slakt av fiskar. Politiska beslut om utfasning av koldioxidbedövningen behövs också, det vill 

säga införande om ett slutdatum, liksom att det från både politiskt håll och från branschen 

själv avsätts resurser till mer forskning om djurvälfärd vid bedövning och slakt av fiskar.  

 

 

Utbildning och kompetens 

Djurskyddslagen innehåller ett tydligt krav på kompetens. Den som håller djur eller på annat 

sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Vi har flera 

gånger i den här skrivelsen lyft behovet av att det satsas mer på forskning eftersom det 

 
2 EFSA Panel on Animal Health and Welfare (2004) Welfare Aspects of Animal Stunning and 
Killing methods. Report of the European Food Safety Authority. 
3 SLU (2019) Yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd om bedövning vid slakt av 
fisk. 
4 Kiessling, A. et al (2013) Riskbedömning av slakt av odlad fisk i Sverige. Projekt: 
314568/11. Rapport insänd till Jordbruksverket. 



saknas en hel del kunskap om både behov hos och hantering och hållning av olika arter av 

fiskar. Utöver det, behöver den kunskap som faktiskt finns tas tillvara. Ett exempel är den del 

om fiskar som håller på att tas fram till utbildningsmaterialet DISA. Det är viktigt att den 

delen kommer på plats och till användning samt utvecklas vidare under kommande år i 

enlighet med ökad kunskap på området. 

 

Alla de yrkeskategorier som är viktiga för djurs välfärd, såsom rådgivare, veterinärer, 

etologer och djurskyddsinspektörer behöver ha uppdaterad kunskap även kring fiskar. 

Därmed måste fiskar ingå i dessa utbildningar i samma omfattningar som övriga djurslag. 

 

Lagstiftning för vildfångade fiskar 

De vildfångade fiskarna hålls inte av människan och omfattas därmed inte av 

djurskyddslagstiftningen. Vi menar att de bör anses hållna när de fångats och befinner sig i 

fångstredskap eller på fiskefartyg, och därmed omfattas av djurskyddslagstiftningen. Det 

behöver utredas på vilket sätt de vildfångade fiskarna i kommersiellt fiske också ska 

omfattas av djurskyddslagstiftningen och vem som ansvarar för vad. Det behövs även 

satsningar på forskning om hur hantering, bedövning och slakt av de vildfångade fiskarna 

kan utföras med minsta möjliga lidande för fiskarna.  

 

Det handlar om väldigt många individer, flera miljarder, som varje år fiskas i det 

kommersiella fisket i svenska vatten. Det enorma lidande som så många fiskar utsätts för i 

samband med fångst och långsam kvävning ovanför ytan, kan inte längre ignoreras.  

 

Sport- och fritidsfiske 

Idag får vem som helst fiska och avliva fiskar inom fritidsfisket, oavsett kunskapsnivå. Detta 

är ingenting som accepteras vid jakt på däggdjur eller fåglar. Vi föreslår att det införs krav på 

licens för att få fiska, precis som de som vill jaga måste genomgå utbildning och ta en 

jägarexamen för att få licens för jaktvapen. Djurskydd bör utgöra en väsentlig del av en 

sådan obligatorisk utbildning för att få sin examen.  
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