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• 73 % av konsumenterna vill äta fisk, musslor, ostron och skaldjur
med svenskt ursprung, men bara 31 % väljer svenskt när de handlar.
• Tydlig och enkel märkning som visar ursprungsland för produkten
behövs. Nästan en tredjedel vet inte ursprunget på den havs- och
sjömat de äter.
• Svensk fiskodling förknippas med god djurhälsa och djurvälfärd samt
låg miljöpåverkan jämfört med fiskodling i andra länder. Trots det
överväger försäljning av utländska vattenbruksprodukter i handeln.
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Sammanfattning
Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för odling av djur och växter i vatten. I Sverige
odlas fisk, musslor, ostron och kräftor. Försök pågår även med odling av alger.
Totalt odlades i Sverige ca 12 900 ton fisk, musslor och kräftor för konsumtion
under 2014. Den svenska direktkonsumtionen av fryst och konserverad fisk och
skaldjur beräknades 2012 vara ca 136 500 ton.
Jordbruksverket ska främja en långsiktigt hållbar vattenbruksnäring och har tagit
fram en handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk. Den här rapporten
kopplar an till flera av de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen. Syftet med
undersökningen var att ta reda på allmänhetens attityder till och kunskap om
vattenbruk, konsumtionsvanor och vilka produktegenskaper som värdesätts vid
köp av fisk, musslor, ostron och skaldjur. Studien har genomförts som en telefon
undersökning och vänt sig till 1 002 personer.
Av studiens deltagare åt 94 % någon gång fisk, musslor, ostron eller skaldjur. De
flesta (80 %) äter fisk varje vecka. Cirka 90 % äter skaldjur, vanligtvis någon gång
i månaden. Ungefär hälften uppgav att de äter musslor men att de i regel gör det
mer sällan. Kvalitet, färskhet och pris är de faktorer som värdesätts högst när man
köper fisk, musslor, ostron eller skaldjur.
Det var stor skillnad mellan vilken fisk, musslor, ostron och skaldjur som studiens
deltagare faktiskt åt och vad de skulle vilja äta. 73 % av studiens deltagare skulle
helst vilja äta fisk, skaldjur, musslor eller ostron med svenskt ursprung men enbart
31 % gör det valet när de handlar. Undersökningen visade även att konsumenterna
hellre vill äta svenskodlat än vattenbruksprodukter från andra länder. Trots det är
en stor del av den fisk svenska konsumenter köper i butik norskodlad lax. Man bör
dock ha i åtanke att volymerna av svenska vattenbruksprodukter i handeln är små.
Nästan en tredjedel kände oftast inte till ursprunget hos den fisk, musslor, ostron
eller skaldjur som de äter. Enbart 13 % ansåg dock att produktens ursprung inte
spelar någon roll. För att underlätta valet för konsumenterna vore det därför bra
med en tydlig och enkel märkning som visar produktens ursprungsland.
De svarande i undersökningen trodde att svensk fiskodling är relativt lik annan
svensk djurhållning för köttproduktion när det gäller djurskydd och att detta är
bättre än i fiskodlingar andra länder. Många trodde att fiskodling har mindre miljö
påverkan, färre sjukdomsutbrott och en lägre användning av antibiotika jämfört
med såväl annan svensk djurhållning för köttproduktion som med fiskodling i
andra länder. Kunskapen om musslor och deras miljönytta var generellt låg bland
studiens deltagare.
Slutsatsen är att svenska vattenbruksprodukter kan utgöra en större andel av den
svenska fisk- och skaldjursmarknaden om branschen bättre lyckas kommunicera
kvalitet, miljömässig hållbarhet och svenskt ursprung. De allra flesta svarande hade
inte nåtts av någon information specifikt om svenskt vattenbruk. Det är därför
viktigt att de informations- och marknadsföringsåtgärder som pekas ut i handlings
planen för vattenbruket genomförs. Resultatet av dessa kommer att följas upp
genom en ny attitydundersökning 2020.
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Inledning

Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för odling av djur och växter i vatten. I Sverige
odlas fisk, musslor, ostron och kräftor. Försök pågår även med odling av alger.
Fisk, musslor och ostron odlas främst för att användas som livsmedel. I Sverige
odlas också sättfisk, vilket är både fisk som sätts ut i naturliga vatten och fisk som
föds upp på en plats och när den blivit större flyttas in i en matfiskodling. Kräftor
odlas oftast i grävda dammar, både för att användas som livsmedel och för utsätt
ning.
Globalt har vattenbruksproduktionen vuxit kraftigt under de senaste decennierna.
År 2012 yrkesfiskades 91,3 miljoner ton fisk, medan 66,6 miljoner ton fisk, skal
djur och blötdjur producerades inom vattenbruket. Den största delen av vatten
bruksproduktionen sker i Kina. Efterfrågan på fisk har ökat både till följd av ökad
fiskkonsumtion per capita och till följd av den globala befolkningstillväxten1.
Vattenbruket har därmed en viktig roll att spela för den globala livsmedelsförsörj
ningen och kan bidra till att minska fisketrycket på vilda bestånd.
Mycket arbete och forskning pågår för att göra vattenbruket mer miljövänligt.
Bland annat utvecklas slutna odlingar på land där vattnet recirkuleras och renas
med filter. Forskning pågår också för att minska andelen fisk i det foder som
används för att mata fisk i odling.

1.1 Vattenbruket i Sverige och världen
Svenskt vattenbruk har ökat kraftigt under senare år. Det är framförallt odling av
matfisk som står för ökningen (Figur 1). Regnbåge är den vanligaste arten inom
svenskt vattenbruk och stod 2014 för 85 % av den totala matfiskproduktionen.
Den näst vanligaste matsfiskarten är röding. Regnbåge och röding är båda lax
fiskar och odlas oftast i nätkassar placerade i insjöar, större vattendrag eller på
kusten. Merparten av den svenska matfiskodlingen finns i Norrland. Under topp
året 2012 producerades nästan 12 500 ton matfisk2. Det svenska vattenbruket är
dock fortfarande litet till omfattningen. Som en jämförelse odlades i Norge drygt
1,3 miljoner ton fisk (huvudsakligen lax) under 20123.
I Sverige odlades under 2014 närmare 1 750 ton musslor. Blåmusslorna odlas
utefter västkusten på rep eller nät som hänger från bojar som flyter på ytan.
Förutom att de är ett utmärkt livsmedel är musslorna till nytta för miljön eftersom
de bidrar till minskad övergödning genom att ta upp näringsämnen från det
omgivande havsvattnet. Under 2000-talet har den svenska musselodlingen varierat
mellan knappt 1 100 ton och drygt 2 100 ton2.
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Figur 1. Produktionen inom svenskt vattenbruk 1983–2013 (hel färskvikt, ton). Källa: SCB2.

1.2 Jordbruksverkets främjandeuppdrag
Jordbruksverket har i uppdrag att främja svenskt vattenbruk. Som en del i
främjandearbetet har Jordbruksverket i bred samverkan med näring, forskning,
myndigheter och intresseorganisationer tagit fram en strategi4 med målsättningar
för utveckling av svenskt vattenbruk och en handlingsplan5 med konkreta åtgärder
som sträcker sig till 2020. Syftet är att stärka den växande vattenbruksnäringen
runt om i Sverige genom långsiktigt hållbar utveckling av både öppna och slutna
odlingssystem. Långsiktig hållbarhet syftar här på såväl ekologisk, ekonomisk
som social hållbarhet. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder som syftar
till bättre informationsspridning, marknadsföring, produktutveckling och
samordnad distribution.

1.3 Syfte med undersökningen
Som en del av främjandeuppdraget och handlingsplanen har Jordbruksverket gjort
denna konsument- och attitydundersökning av svenskt vattenbruk och svenska
vattenbruksprodukter. Undersökningen har en viktig uppgift att fylla eftersom
ingen tidigare studie är gjord på området. Syftet med undersökningen är att:
• ta reda på allmänhetens attityder till och kunskap om vattenbruk,
• undersöka konsumtionsvanor och vilka produktegenskaper som värdesätts vid
köp av fisk, musslor, ostron och skaldjur,
• belysa områden där specifika informationsinsatser behövs, samt
• skapa en bas för uppföljning av de informationsinsatser som föreslås i
handlingsplanen för vattenbruket.
Vår förhoppning är att denna undersökning ska få så stor nytta som möjligt för
intresserade aktörer. Därför finns det möjlighet att kontakta Jordbruksverket för att
beställa resultat för samtliga frågor fördelade på olika åldrar, stad/landsbygd, antal
personer i hushållet och kön*. Målsättningen är att genomföra en uppföljande
undersökning år 2020 för att se hur synen på det svenska vattenbruket och
konsumtionen av svenska vattenbruksprodukter förändrats över tid.
* För beställning av resultat, kontakta vattenbrukskansliet@jordbruksverket.se
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1.4 Metodbeskrivning
Jordbruksverket gav i uppdrag åt Markör Marknad och Kommunikation AB att
genomföra undersökningen och Jordbruksverket ansvarade för att analysera
resultatet och skriva denna rapport. Studien genomfördes som en
telefonundersökning med ett förfarande som kallas ersättningsurval. Detta innebär
att en person som inte önskade delta eller var onåbar vid söktillfället, ersattes med
en ny person tills dess att ett i förväg fastslaget antal intervjuer (i detta fall 1 000)
hade genomförts. Totalt kontaktades 1859 personer, varav 1 002 deltog i
undersökningen. Urvalet gjordes slumpmässigt från telefonabbonentregistret och
bestod av personer i åldrarna 18–84 år. Intervjuerna genomfördes mellan 25
november och 22 december 2014.
Enkäten bestod av 30 frågor av både envals- och flervalskaraktär. I vissa fall
användes också öppna frågor med möjligheter till fria svar. Studiens deltagare fick
också svara på bakgrundsfrågor om ålder, kön, antal personer i hushållet och om
man bor på landsbygd eller i stad. Enkäten i sin helhet återfinns i Bilaga 1.
De resultat som visas i diagrammen är viktade mot Sveriges totalbefolkning vilket
innebär att resultatet från undersökningen räknats om till köns- och
åldersfördelning hos hela Sveriges befolkning för att bli representativa.
I resultatet redovisas även intressanta skillnader mellan olika åldersgrupper, män
och kvinnor, boende i stad eller på landsbygd eller mellan olika storlek på hushåll.
I dessa fall är resultatet inte viktat mot hela Sveriges befolkning, utan motsvarar
bara resultatet från de personer som deltog i undersökningen.
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Resultat

Sammanlagt deltog 1002 personer i undersökningen, varav 51 % kvinnor och
49 % män. De tillfrågade kategoriserades även efter ålder, om man bodde i stad
eller på landsbygden och efter hushållets storlek (Tabell 1).
Tabell 1. Data om undersökningens deltagare
Ålder

Boende

Antal personer
i hushållet

18–29 år
21 %

Stad/tätort (>40 000 invånare)
47 %

1 st
19 %

30–44 år
20 %

Mindre tätort (3 000–40 000 invånare)
30 %

2 st
46 %

45–64 år
26 %

Landsbygd/tätort (<3 000 invånare)
23 %

3 st
12 %

65–84 år
32 %

4 eller fler
22 %

2.1 Konsumtionsvanor
Av de svarande uppgav 94 % att de äter antingen fisk, musslor, ostron eller
skaldjur. Enbart dessa 94 % har besvarat övriga frågor om konsumtionsvanor,
förutom frågan ”Vet du var du kan köpa svenskodlad fisk, musslor, ostron och
skaldjur?” som besvarats av samtliga deltagare i undersökningen. Frågorna om
konsumtionsvanor rör alla typer av fisk, musslor, ostron och skaldjur, inte enbart
produkter från svenskt vattenbruk.
Ungefär hur ofta äter du fisk, musslor, ostron eller skaldjur?
De flesta äter fisk betydligt oftare än de äter musslor, ostron och skaldjur. Hela 80 %
angav att de äter fisk varje vecka. Undersökningen påvisar en viss skillnad mellan
yngre och äldre personers matvanor. I åldrarna 18–29 år äter 71 % fisk varje vecka,
medan betydligt fler (88 %) av 65–84-åringarna äter fisk varje vecka. Skaldjur
konsumeras inte lika ofta som fisk, men 64 % angav att de äter skaldjur varje månad
eller oftare. Vad gäller musslor och ostron uppgav 51 % att de inte äter musslor eller
ostron alls, medan bara 9 % äter det så ofta som varje månad (Figur 2).

Figur 2. De svarande har fått bedöma hur ofta de äter fisk, musslor, ostron eller skaldjur. De
941 personer som någon gång äter fisk, musslor, ostron eller skaldjur har besvarat frågan.
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Vilken typ av fisk, musslor, ostron och skaldjur är vanligast, respektive minst
vanlig att du äter?

Figur 3. Vilket ursprung konsumenterna bedömer är vanligast, respektive minst vanligt, att
konsumerad fisk, musslor, ostron eller skaldjur har. De 941 personer som någon gång äter
fisk, musslor, ostron eller skaldjur har besvarat frågan.

Vanligast var att man saknar kunskap om ursprunget hos fisken, musslorna,
ostronen eller skaldjuren som de äter. Drygt tre av tio valde detta svarsalternativ.
Näst vanligast (knappt 20 %) var att man äter fisk, skaldjur, musslor eller ostron
som är odlade i annat land än Sverige. 8 % angav att det vanligaste var att man
äter svenskodlad fisk, musslor, ostron eller skaldjur. Det var minst vanligt att man
äter egenfångat eller fångat av någon i ens närhet. Det var också en relativt stor
andel (18 %) av de svarande som sällan äter fisk, musslor, ostron eller skaldjur
som de inte vet hur de är producerade eller fångade (Figur 3).
Hur skulle du vilja att den fisk, musslor, ostron och skaldjur som du äter
helst respektive minst gärna ska vara producerad eller fångad?
Fyra av tio uppgav att man helst skulle vilja äta vildfångad fisk, skaldjur, musslor
eller ostron från svenskt yrkesfiske. Drygt 20 % skulle helst äta fisk, skaldjur,
musslor eller ostron som man själv eller någon i ens närhet hade fångat. En dryg
tiondel skulle helst äta svenskodlad fisk, musslor, ostron och skaldjur (Figur 4).
Minst gärna vill man äta vattenbruksprodukter med utländskt ursprung. Odlade
och vildfångade produkter från utlandet fick de högsta svarsprocenten på frågan
hur man minst gärna vill att den fisk, musslor, ostron och skaldjur som man äter
ska vara producerade. Hela 45 % svarade antingen ”spelar ingen roll” eller ”vet
ej” på frågan om vad man minst gärna vill äta (Figur 4).
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Figur 4. Hur konsumenterna i undersökningen helst, respektive minst gärna, vill att den
fisk, musslor, ostron och skaldjur som de äter ska vara producerad eller fångad. De 941
personer som någon gång äter fisk, musslor, ostron eller skaldjur har besvarat frågan.

Vet du var du kan köpa svenskodlad fisk, skaldjur, musslor eller ostron?
Drygt hälften av de svarande beskrev att de inte känner till var de kan köpa någon
av de nämnda produkterna. Av deltagarna i undersökningen visste 45 % var man
kan köpa svenskodlad fisk, medan motsvarande siffra för musslor och ostron var
14 % och för kräftor 24 %. Bland de som kände till var man kan köpa svenskodlad
fisk, musslor, ostron eller kräftor ansåg endast 15 % att avståndet till försäljnings
stället utgjorde ett hinder för att få tag på produkten.
Vilka tre faktorer är viktigast för dig i valet av fisk, musslor, ostron och
skaldjur?
Produktens kvalitet värderades högt och hela 58 % ansåg att kvalitet var en av de
tre viktigaste faktorerna vid val av fisk, musslor, ostron och skaldjur. Färskhet var
också en faktor som värdesattes högt, medan priset kom på tredje plats. Därefter
kom faktorer som låg miljöpåverkan och närproducerade produkter (Figur 5).
Undersökningen visar att äldre personer generellt tyckte att färsk fisk är viktigare
än vad yngre gör; 48 % av personerna mellan 65 och 84 år svarade att färskhet var
en av de tre viktigaste faktorerna i valet av fisk, medan motsvarande siffra var
34 % för åldrarna 18–29 år. Låg miljöpåverkan värderades högre bland de yngre
personerna i undersökningen än de äldre. Generellt värderades låg miljöpåverkan
även högre bland de kvinnor som besvarande undersökningen (35 %) än bland
männen (26 %). De personer som bodde på landsbygden värderade överlag när
producerat högre (36 %) än de som bodde i stad eller större tätort (25 %).
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Figur 5. Vilka faktorer som konsumenterna i undersökningen tyckte var viktigast i valet av
fisk, musslor, ostron eller skaldjur. De svarande fick ange de tre faktorer som var viktigast för
dem. De 941 personer som någon gång äter fisk, musslor, ostron eller skaldjur har besvarat
frågan.

2.2 Information och miljömärkningar
Här redovisas frågor där undersökningens deltagare har fått svara på i vilken
utsträckning de tagit del av information om svenskt vattenbruk, samt vem eller
vilka de anser kan ge trovärdig information. Under rubriken återfinns också frågor
om miljömärkningar för fisk, musslor, ostron och skaldjur.
Vem eller vilka anser du kan ge trovärdig information om fisk, musslor,
ostron och skaldjur generellt?
Har du tagit del av någon information specifikt om svenskodlad fisk, musslor,
ostron och skaldjur och i så fall från vem eller vilka?
Livsmedelsverket ansågs vara den mest tillförlitliga källan till information vad
avser fisk, musslor, ostron och skaldjur och ansågs som en trovärdig informations
källa av 38 % av de tillfrågade. Vidare ansåg 27 % att miljöorganisationer kan för
medla trovärdig information, följt av Jordbruksverket (26 %) (Figur 6a). Tilltron
till information från myndigheter, miljöorganisationer, branschen och certifierings
organisationerna var generellt större än tilltron till media. Tilltron till myndigheter,
certifieringsorganisationer och miljöorganisationer var högst i åldrarna 30–44 år.
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Figur 6 a) Vilka informationskällor som undersökningens deltagare anser kan ge trovärdig
information om fisk, musslor, ostron och skaldjur. Observera att frågan inte rör enbart fisk,
musslor, ostron och skaldjur från svenskt vattenbruk, utan generellt. Samtliga 1 002 personer
som deltog i studien har besvarat frågan. b) Genom vilka kanaler undersökningens
deltagare tagit del av information specifikt om svenskodlad fisk, musslor, ostron och
skaldjur. Enbart de 140 personer som tagit del av någon information om svenskodlad fisk,
musslor, ostron och skaldjur har besvarat frågan.

Av samtliga tillfrågade hade 14 % tagit del av information om svenskodlad fisk,
musslor, ostron eller skaldjur. Dessa fick även svara på frågan om vem eller vilka
de hade sett information ifrån (Figur 6b). Resultatet visar att media har en
framträdande roll när det gäller informationsspridning till allmänheten, medan
inte lika många nåtts av information från myndigheterna. Efter media var fisk- och
skaldjursproducenterna, samt matvarubutiker och fiskförsäljare de vanligaste
källorna till information om svenskodlad fisk, musslor, ostron och skaldjur. Inom
kategorin ”annan” nämndes fisk- och skaldjursproducenterna av ytterligare tre
personer och miljöorganisationer av en person. Inom kategorin annan nämndes
också ”skolan” av tre personer och ”arbetet” av tre personer som källor till
information om svenskt vattenbruk.
Vilken eller vilka miljömärkningar/certifieringar känner du till för fisk,
musslor, ostron och skaldjur?
Frågan ställdes som en frisvars-fråga, det vill säga deltagarna i studien fick inga
svarsalternativ utan ombads att själva nämna de typer av märkningar som de
kände till. KRAV och MSC var de mest kända märkningarna för fisk, musslor,
ostron och skaldjur. Av studiens deltagare nämnde 15 % KRAV, medan 14 %
nämnde MSC. Enbart 4 % nämnde märkningen ASC (Figur 7).
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Figur 7. Kännedom om olika miljömärkningar eller certifieringar för fisk, musslor, ostron och
skaldjur. Frågan har ställts som en frisvars-fråga, det vill säga deltagarna i undersökningen
fick inga svarsalternativ utan ombads nämna de miljömärkningar eller certifieringar som de
känner till. Studiens samtliga 1002 deltagare har besvarat frågan.

Har du hört talas om märkningen ASC i samband med fisk, musslor, ostron
och skaldjur?
Undersökningens deltagare tillfrågades specifikt om de hade hört talas om
märkningen ASC i samband med fisk, musslor, ostron och skaldjur. Då uppgav 18
% att de hade hört talas om ASC. Av dem som hört talas om ASC ansåg 17 % att
de kände till vad märkningen innebär. Av de respondenter som uppgav att de
kände till vad märkningen innebar visste endast 9 av 26 personer att märkningen
hade med hållbart odlad fisk att göra. 10 av 26 personer trodde felaktigt att ASC
var en certifiering för hållbart fiskad fisk. Övriga sju personer uppgav andra svar,
ofta inkluderande hållbarhet eller bra villkor.

2.3 Attityder till vattenbruk
Eftersom vattenbruket är diverst och inkluderar flera olika typer av odlings
organismer kan det vara svårt att göra en samlad bedömning av vad man tycker
om vattenbruket som helhet. Därför valde vi i vår studie att framförallt fokusera
attitydfrågorna till fiskodling som står för större delen av den svenska vattenbruks
produktionen. I studien återfanns också en fråga om musselodling. I frågorna
jämfördes svensk fiskodling med annan svensk djurhållning för köttproduktion,
samt med fiskodling i andra länder. Samtliga deltagare i undersökningen har
besvarat frågorna.
Hur tror du att arbetet med djurskydd fungerar i svensk fiskodling jämfört
med annan svensk djurhållning för köttproduktion? Jämfört med fiskodling i
andra länder?
Det vanligaste (42 % av de svarande) var att man trodde att djurskyddarbetet inom
svensk fiskodling fungerade ungefär som i annan svensk djurhållning för kött
produktion. Drygt 20 % trodde att arbetet med djurskydd fungerade bättre inom

9

svensk fiskodling, medan en något mindre andel trodde att arbetet med djurskydd
fungerade sämre inom svensk fiskodling (Figur 8a). Det fanns en viss skillnad i
hur undersökningens deltagare svarade beroende på var de bodde. En fjärdedel av
de boende i städerna trodde att arbetet med djurskydd fungerade bättre i fiskodling
än i annan svensk djurhållning för köttproduktion medan motsvarande siffra för
boende på landsbygden var 16 %.
Då studiens deltagare ombads besvara hur de trodde att arbetet med djurskydd
fungerade i svensk fiskodling jämfört med fiskodling i andra länder (Figur 8b)
svarade majoriteten (70 %) att de trodde att arbetet med djurskydd fungerade
bättre i svensk fiskodling. Enbart 2 % trodde att djurskyddet fungerade sämre i
svensk fiskodling jämfört med fiskodling i andra länder.

Figur 8a) Hur undersökningens deltagare trodde att arbetet med djurskydd fungerar i
svensk fiskodling jämfört med annan svensk djurhållning för köttproduktion. b) Hur
undersökningens deltagare trodde att arbetet med djurskydd fungerar i svensk fiskodling
jämfört med fiskodling i andra länder. Studiens samtliga 1002 deltagare har besvarat
frågorna.

Tror du att sjukdomar är mer eller mindre vanligt i svensk fiskodling jämfört
med annan svensk djurhållning för köttproduktion? Jämfört med fiskodling i
andra länder?
Nära 40 % trodde att sjukdomar var mindre vanligt inom svensk fiskodling än i
annan svensk djurhållning för köttproduktion. En något lägre andel (30 %) trodde
att svensk fiskodling och annan djurhållning för köttproduktion var relativt lika
med avseende på sjukdomar. En dryg tiondel av studiens deltagare trodde att sjuk
domar var vanligare inom svensk fiskodling än i annan svensk djurhållning för
köttproduktion (Figur 9a). I den äldsta åldersgruppen (65–84 år) trodde enbart
29 % av åldersgruppens deltagare att sjukdomar var mindre vanligt förekommande
i svensk fiskodling.
Majoriteten, hela 60 %, trodde att sjukdomar var mindre vanligt inom svensk
fiskodling jämfört med fiskodling i andra länder, medan 22 % antog att det var
ungefär lika vanligt. Enbart 2 % trodde att sjukdomar var vanligare i svensk
fiskodling (Figur 9b).
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Figur 9a) Vad undersökningens deltagare tror om sjukdomar inom svensk fiskodling jämfört
med annan svensk djurhållning för köttproduktion. b) Vad undersökningens deltagare tror
om sjukdomar inom svensk fiskodling jämfört med fiskodling i andra länder. Studiens
samtliga 1002 deltagare har besvarat frågorna.

Hur mycket antibiotika (per kilo producerat kött) tror du används i svensk
fiskodling jämfört med annan svensk djurhållning för köttproduktion?
Jämfört med fiskodling i andra länder?
Nästan hälften av de svarande trodde att en mindre mängd antibiotika förbrukades
per kilo producerat kött inom svensk fiskodling i förhållande till annan svensk
djurhållning för köttproduktion. Av undersökningens deltagare trodde 22 % att
antibiotikaförbrukningen inom svensk fiskodling var ungefär som för annan
köttproduktion, medan relativt få (7 %) trodde att antibiotikaförbrukningen var
högre inom svensk fiskodling. Nästan en fjärdedel av studiens deltagare angav att
de inte visste (Figur 10a).
Merparten av undersökningens deltagare, 61 %, trodde att det användes mindre
antibiotika per kilo producerad fisk i svensk fiskodling än i de flesta andra länder.
Enbart 2 % av studiens deltagare trodde att antibiotikaanvändningen per kilo fisk
var större i svensk fiskodling jämfört med fiskodling i de flesta andra länder (Figur
10b).

Figur 10a) Vad studiens deltagare trodde om den använda mängden antibiotika (per kilo
producerat kött) inom svensk fiskodling jämfört med annan svensk djurhållning för kött
produktion. b) Vad undersökningens deltagare trodde om den använda mängden antibiotika
(per kilo producerad fisk) inom svensk fiskodling jämfört fiskodling i andra länder. Samtliga
1002 deltagare har besvarat frågorna.

Vad är din uppfattning om svensk fiskodlings miljöpåverkan i förhållande till
annan svensk djurhållning för köttproduktion? I förhållande till fiskodling i
andra länder?
Ungefär fyra av tio var av uppfattningen att miljöpåverkan från svensk fiskodling
var liten i förhållande till miljöpåverkan från annan svensk djurhållning för kött
produktion. Knappt en tredjedel trodde att miljöpåverkan från fiskodling och annan
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djurhållning var ungefär lika stor, medan 10 % var av uppfattningen att fisk
odlingens miljöpåverkan var större (Figur 11a). Bland de äldre svarande (mellan
65 och 84 år) var det färre, 31 %, som trodde att miljöpåverkan från fiskodling var
lägre än miljöpåverkan från annan svensk djurhållning för köttproduktion.
Även när det gäller miljöpåverkan trodde de flesta att svensk fiskodling var bättre
jämfört med andra länder. Nästan sex av tio trodde att miljöpåverkan från svensk
fiskodling var liten i förhållande till miljöpåverkan från fiskodling i andra länder,
medan 21 % förmodade att miljöpåverkan var ungefär lika stor i Sverige som i
andra länder. Endast 3 % trodde att miljöpåverkan från svensk fiskodling var
större i förhållande till fiskodling i andra länder (Figur 11b).

Figur 11a) Vad undersökningens deltagare trodde om miljöpåverkan från svensk fiskodling
i förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion. b) Vad undersökningens
deltagare trodde om miljöpåverkan från svensk fiskodling i förhållande till fiskodling i andra
länder. Studiens samtliga 1002 deltagare har besvarat frågorna.

Vad är din uppfattning om svensk musselodlings miljöpåverkan i förhållande
till annan svensk djurhållning för köttproduktion?
Det var en avsevärt större andel (närmare hälften) som svarade ”vet ej” på frågan
om musslornas miljöpåverkan jämfört med samtliga andra frågor. Nästan tre av tio
(28 %) trodde att musselodlingens miljöpåverkan var liten i förhållande till annan
svensk djurhållning för köttproduktion. Knappt två av tio var av uppfattningen att
miljöpåverkan från musselodling och annan svensk köttproduktion var ungefär
lika stor. Bara 5 % trodde att musselodlingens miljöpåverkan var större (Figur 12).
Bland de yngre var det fler som hade en positiv uppfattning om musselodlingens
miljöpåverkan än bland de äldre. Av studiens deltagare mellan 18–29 år trodde
35 % att miljöpåverkan från musselodling var liten i förhållande till annan kött
produktion. Motsvarande siffra för åldersgruppen 65–84 år var 18 %. I den äldsta
åldersgruppen svarade 61 % ”vet ej” på frågan, medan motsvarande siffra för den
yngsta åldersgruppen var 42 %.
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Figur 12. Vad studiens deltagare trodde om miljöpåverkan från svensk musselodling i
förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion. Studiens samtliga 1002
deltagare har besvarat frågan.

Till vilket av dessa djurslag som hålls för köttproduktion tror du det går åt
mest respektive minst foder per kilo producerat kött?
Majoriteten (65 %) trodde att nötkreatur var det djurslag som förbrukade mest
foder per kilo producerat kött. Näst vanligast var att man trodde att gris förbrukade
mest foder (17 %). Nästan hälften trodde att fisk var det djurslag som förbrukade
minst foder, följt av fågel (28 %) och får (13 %; Figur 13). I åldrarna 18–29 år
trodde 59 % att det gick åt minst mängd foder per kilo producerat kött vid fisk
odling, vilket var en stor skillnad jämfört med åldersgruppen 65–84 år där mot
svarande siffra var 33 %. Boende på landsbygden trodde i lägre utsträckning
(39 %) att fisk var det djurslag som krävde minst foder per kilo producerat kött
jämfört med boende i stad eller tätort (50 %).

Figur 13. Vilka djurslag som ansågs förbruka mest respektive minst foder per producerat
kilo kött. Frågan ställdes som en envalsfråga (ett svarsalternativ för mest foder och ett för
minst foder). Samtliga 1002 deltagare har besvarat frågan.

13

Vilket av dessa djurslag som hålls för köttproduktion tror du är mest hälso
samt, respektive minst hälsosamt att äta?
Drygt hälften trodde att fisk var mest hälsosamt att äta, följt av får och fågel. Siffran
var högre för boende i stad eller tätort, där 63 % av de tillfrågade trodde att fisk var
mest hälsosamt, medan motsvarande siffra för de tillfrågade på landsbygden var 51
%. Vidare trodde undersökningens yngre deltagare i högre utsträckning att fisk var
mest hälsosamt att äta (63 % i åldrarna 18–29 år och 66 % i åldrarna 30–44 år,
jämfört med undersökningens äldsta deltagare (48 % i åldersgruppen 65–84 år).
Flest (44 %) trodde att griskött var minst hälsosamt att äta, följt av nötkött och fågel
(Figur 14).

Figur 14. Vilka djurslag som hålls för köttproduktion som studiens deltagare trodde är mest
hälsosamma, respektive minst hälsosamma att äta. Frågan ställdes som en envalsfråga (ett
svarsalternativ för mest hälsosamt och ett för minst hälsosamt). Studiens samtliga 1002
deltagare har besvarat frågan.
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3

Diskussion

3.1 Konsumtionsvanor
3.1.1 Kostvanor
Av deltagarna i den här studien har 80 % angett att de äter fisk varje vecka (Figur
2). Resultatet stämmer väl överens med en studie genomförd av Livsmedelsverket
2010–2011 där 78 % av de tillfrågade åt fisk under undersökningens registrerings
period som varade fyra dagar. Livsmedelsverkets studie visade också att äldre
personer i genomsnitt åt mer fisk än yngre, vilket bekräftas av vår undersökning.
Musslor och ostron äts inte lika ofta som fisk och skaldjur (Figur 2). Begränsande
faktorer för konsumtionen av svenskodlade musslor kan vara tillgänglighet, för
packningarnas typ (färskförpackade nätpåsar, vilka inte fungerar i vanlig kyldisk
hos dagligvaruhandeln), förpackningsstorlek (enbart enkilospåsar) och konsument
ernas ovana att tillaga och äta musslor. Enligt en konsumentundersökning om
musslor från 2011 åt 20 % av deltagarna inte musslor eftersom de saknade vana att
göra detta7. Vissa konsumenter tycker att det är svårt att tillaga musslor eller
känner sig osäkra på om musslorna är säkra att äta.
Den här studien visar att 59 % av de boende i städer åt musslor eller ostron minst
någon gång om året medan motsvarande siffra för landsbygden var 38 %, vilket
stödjer antagandet att tillgängligheten är lägre för musslor och ostron än för fisk och
skaldjur. I städerna är sannolikt både tillgängligheten till produkter för tillagning i
det egna hushållet och tillgängligheten till restauranger som serverar musslor högre
än i mindre tätorter och på landsbygden. Vår studie visar att relativt få (14 %)
känner till var de kan köpa svenskodlade musslor och ostron. Enligt en konsument
undersökning om musslor riktad till boende i Stockholm, Göteborg och Malmö från
2011 skulle 52 % köpa fler färska musslor om det vore mer lättillgängligt7.
I konsumentundersökningen om musslor nämnd ovan konstaterades att 59 % av de
tillfrågade i Stockholm, Göteborg och Malmö åt musslor7. Ingen större förändring
har alltså skett avseende stadsbornas benägenhet att äta musslor. Dock bör det
påpekas att de båda studiernas urval skiljer sig i viss grad.

3.1.2 Råvarans ursprung
I vår studie angav en relativt stor andel, drygt 30 %, att de oftast inte vet ursprunget
hos den konsumerade fisken, musslorna, ostronen eller skaldjuren (Figur 3). Å
andra sidan svarade 18 % att det minst vanliga var att de äter fisk som de inte vet
ursprunget på, vilket tyder på en stor skillnad mellan olika konsumenter i
medvetenheten om fiskens ursprung.
Avsaknaden av kunskap om produkternas ursprung kan både vara en följd av
bristande intresse hos konsumenterna och bristfällig information där man köper
fisk, musslor, ostron och skaldjur. Dock ansåg enbart 13 % av de svarande att
produktens ursprung inte spelar någon roll när de äter fisk, musslor, ostron eller
skaldjur (Figur 4), vilket antyder att konsumenterna är intresserade och vill göra
ett informerat val. Detta val skulle underlättas och kunskapen om produkternas
ursprung skulle vara bättre om informationen var mer lättillgänglig. Detta gäller
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både i fiskdiskar, i dagligvaruhandeln i övrigt och när man köper fisk på restau
ranger. Vi tror att det ofta är särskilt svårt för konsumenter att få information om
fiskens ursprung vid restaurangbesök.
Vid försäljning av fisk och skaldjur ska artens handelsbeteckning och vetenskapligt
namn, produktionsmetod (vild eller odlad), fångst- eller produktionsområde, fångst
redskap (exempelvis garn, trål, bur eller krok), om produkten är tinad samt bäst
före-datum framgå8. Trots det kan det vara svårt att förstå produktens ursprung.
Märkning med till exempel en svensk flagga skulle underlätta för konsumenterna.
Det var stor skillnad mellan vilken fisk, musslor, ostron och skaldjur studiens
deltagare faktiskt åt (Figur 3) och vad de helst skulle vilja äta (Figur 4, övre
halvan). Deltagarna i studien ville helst äta fisk, skaldjur, musslor eller ostron med
svenskt ursprung (totalt 73 %). Allra helst ville man äta vildfångat från Sverige
genom yrkesfiske, eget fiske eller fiske från personer i ens närhet (62 %). Däremot
var det enbart 31 % som faktiskt åt mest av fisk, musslor, ostron eller skaldjur som
de visste hade svenskt ursprung. Naturligtvis spelar tillgången på svensk havsoch sjömat roll för hur mycket svenskfiskat eller svenskproducerat som kan säljas
i handeln. Storleken på fångsten inom svenskt yrkesfiske styrs av internationellt
fastlagda kvoter, samt nationella regleringar som tillämpas för att kunna behålla
ett långsiktigt hållbart fiske. Det finns alltså en övre gräns för hur mycket fisk
svenskt yrkesfiske kan bidra med på marknaden. Vattenbruksproduktionen i
Sverige är i dagsläget relativt liten jämfört med produktionen i många andra
länder och behöver öka om vi i framtiden vill äta mer fisk med svenskt ursprung.
Intressant är också att svenskodlat är avsevärt attraktivare för konsumenten än
odlat från annat land (Figur 4). Hela 32 % svarade att de minst gärna ville äta fisk,
musslor, ostron och skaldjur odlade i andra länder. Trots detta är laxen den
populäraste fisken i Sverige både i hemmet och på restaurang9. Norskodlad lax är
helt dominerande när det gäller laxförsäljningen i svenska butiker. Vi tror att
många konsumenter underskattar hur mycket fisk odlad i utlandet de verkligen
köper, kanske för de inte vet eller glömmer bort att den lax de köper så gott som
alltid är odlad i Norge. Det visar också att utbudet och priset är styrande för
inköpen.
Sannolikt spelar prisbilden, tillgängligheten i butik och tillgången på lättlagade
produkter en avgörande roll till varför vattenbruksprodukter från andra länder,
enligt vår studie, står för en betydligt större del av konsumtionen än svenskodlade
vattenbruksprodukter. Den norskodlade laxen, som är lättillgänglig, relativt billig
och förpackad i lämpliga portioner, bidrar till detta resultat. Produkter från det
svenska vattenbruket återfinns ofta bara i fiskdiskar eller hos fiskhandlare. Ibland
erbjuds de också i dagligvaruhandeln, men då oftast som vacuumförpackad rökt
hel fisk eller som fryst hel fisk. Sällan erbjuds lättlagade produkter, till exempel
benfria filéer eller filébitar. Svenskodlad regnbåge eller röding betingar oftast
också ett högre pris än exempelvis norskodlad lax.
Det var en relativt stor andel (9 %) som angav att det vanligaste var att man köpte
fisk, musslor, ostron eller skaldjur odlade i Sverige. Vi tror att konsumenterna
överskattar sin konsumtion av svenskodlade vattenbruksprodukter. Tyvärr saknas
officiell statisk om den svenska konsumtionen av färsk fisk och skaldjur och vi
kan därför inte få en fullständig bild av konsumtionen. Den svenska direkt
konsumtionen av fryst filead fisk samt beredd, konserverad eller bearbetad fisk

16

beräknades 2012 vara ca 136 500 ton10. Fiskproduktionen i det svenska vatten
bruket var samma år ca 10 550 ton matfisk (slaktad, urtagen) och drygt 1 700 ton
musslor11 och mycket av den svenskodlade matfisken exporterades. Alltså är det
endast en del av den fisk och musslor som produceras för konsumtion som når den
svenska marknaden och med tanke på den låga produktionen kan dessa produkter
omöjligt utgöra så mycket som 9 % av konsumtionen. Det innebär å andra sidan
att det finns utrymme för det svenska vattenbruket att ta en betydligt större
marknadsandel på den nationella marknaden. Det politiska intresset för nationellt
producerade livsmedel har också ökat, vilket inte minst märks genom arbetet med
den svenska livsmedelsstrategin som påbörjats under 2014.

3.1.3 Viktiga faktorer vid köp av fisk, musslor, ostron och skaldjur
I vår studie konstaterades att kvalitet var viktigast, följt av färskhet, pris, låg miljö
påverkan och närproducerat, i valet av fisk, musslor, ostron och skaldjur (Figur 5). I
vår studie har det inte definierats vad som avses med kvalitet, vilket kan innebära att
kvalitet betyder olika saker för olika personer. Även i en undersökning om mat
vanor genomförd på uppdrag av Jordbruksverket 2014 konstaterades att kvalitet var
det viktigaste för konsumenterna vid matinköp. Enligt samma undersökning ökade
intresset för svensk, närproducerad och ekologisk mat mellan 2011 och 201412.
Under 2014 ökade försäljningsvärdet av ekologiska varor i svenska livsmedels
butiker med 38 % till sammanlagt 5,6 % av värdet av den svenska livsmedelsför
säljningen enligt en sammanställning genomförd av Ecoweb13. Den äldsta
åldersgruppen i undersökningen värderar färskhet högre än övriga åldersgrupper,
vilket troligtvis beror på att det bland äldre finns en större vana och intresse för att
tillreda och äta färsk fisk.

3.2 Information och miljömärkningar
3.2.1 Information
Vår undersökning visar att information om svenskt vattenbruk och vattenbruks
produkter inte når konsumenterna i speciellt hög utsträckning. Bara 140 av
studiens 1 002 personer hade nåtts av information om svenskodlad fisk, skaldjur,
musslor och ostron och dessa hade främst fått information genom media (Figur
6b). Dock kan man tänka sig att avsändaren för informationen kan ha varit någon
av de aktörer som listas i Figur 6, även om kanalen för informationen var ett
mediainslag. Samtidigt tyder resultatet av undersökningen på att flera av
vattenbrukets aktörer troligtvis kan ta tillvara medias genomslagskraft bättre vid
planering av informationsinsatser.
Livsmedelsverket är den myndighet som flest personer anser kan förmedla tro
värdig information om fisk, skaldjur, musslor och ostron generellt (Figur 6a).
Livsmedelsverket utfärdar kostrekommendationer och informerar om risker och
fördelar med olika typer av livsmedel. Livsmedelsverket är också ansvarigt för
märkning av livsmedel och implementering av det regelverk som styr märkningen.
Undersökningen visar att yngre personer generellt har större tilltro till Livsmedels
verkets information än äldre. Yngre personer är också målgrupp för exempelvis
Livsmedelsverkets kostrekommendationer rörande risker med viss fiskkonsumtion,
inte minst kostrådgivningen till barn, kvinnor i barnafödande ålder och gravida.
2011 fick Jordbruksverket ta över ansvaret för EU-stöden till fiske och vattenbruk
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genom fiskeriprogrammet och fick samtidigt i uppdrag att främja svenskt fiske och
vattenbruk. Jordbruksverket fick samtidigt också ansvaret för fiskberedning,
sysselsättning, regional utveckling, marknad, handel och konsumentfrågor som
berör fiske. Jordbruksverket har därmed en relativt kort bakgrund som en av
myndigheterna på fiskets område. Trots det placerade sig Jordbruksverket som
nummer tre på listan över vilka avsändare som undersökningens deltagare ansåg
kan förmedla trovärdig information om fisk, musslor, ostron och skaldjur (Figur
6a). Det bör i sammanhanget poängteras att studiens deltagare kände till att
undersökningen genomfördes på uppdrag av Jordbruksverket. Det kan därför
finnas en risk att de som deltog i undersökningen uppgav Jordbruksverket just
därför. Samtidigt som tilltron till Jordbruksverkets information var stor hade
Jordbruksverkets information om svenskt vattenbruk enbart nått ut till en person
av dem som besvarat studien. Det innebär att Jordbruksverket, inom sitt uppdrag
att främja svenskt vattenbruk och fiske, bör arbeta mer riktat för att nå allmän
heten med sin information. Jordbruksverket har en kommunikationsplan för sitt
främjandearbete och driver informationssidan www.svensktvattenbruk.se.

3.2.2 Miljömärkningar
Vår studie visar att kunskapen om olika typer av miljömärkningar och certifieringar
för fisk och skaldjur var relativt låg. Det är dock viktigt att påpeka att intervjuerna
har gjorts via telefon och frågan ställdes utan att respondenterna fick några färdiga
svarsalternativ.
MSC (Marine Stewardship Council) var den certifiering för fisk och skaldjur som
flest av deltagarna i undersökningen kände till (Figur 7). MSC är också det certifi
eringsorgan som certifierat flest av de fiskprodukter som förekommer i dagligvaru
handeln och har synts mycket i media. MSC tar fram standarder för certifiering av
produkter från hållbart fiske. Själva certifieringen görs av en oberoende tredje part
(s.k. certifieringsorgan). De svenska musselodlarna har valt att MSC-certifiera sin
odling och produktion även om detta inte är ett fiske. Musselproduktionen är även
KRAV-märkt. Förutom de MSC- och KRAV-märkta odlade blåmusslorna finns inga
andra miljömärkta produkter från svenskt vattenbruk våren 2015.
KRAV är inte en lika vanlig märkning på fiskprodukter, men är liksom EU-ekolog
iskt (”gröna lövet”) en välkänd märkning då den förekommer på ett brett sortiment
av livsmedelsprodukter. KRAV är en svensk organisation som har egna regler som
ska följas och även här sker det genom en tredjepartscertifiering. KRAV har vissa
specifika regler för att certifiera vattenbruk. För EU-ekologiska produkter finns det
ett eget regelverk på EU-nivå (Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter) och en särskild förordning med
regler för ekologiskt vattenbruk (Kommissionens förordning (EG) nr 710/2009,
närmare bestämmelser för ekologisk produktion av vattenbruksdjur och alger).
EU-regelverket förbjuder idag att vattenbruksprodukter från slutna recirkulerande
(landbaserade) system kan certifieras som EU-ekologiska. Landbaserade vatten
bruk är betydligt dyrare att starta och driva än öppna system och kan därför vara i
behov av den konkurrensfördel som en certifiering i dagsläget skulle innebära.
På en direkt fråga om märkningen ASC hade bara drygt 3 % både hört talas om
märkningen ASC och visste vad den stod för. 10 av de 26 personer som angav att
de kände till vad märkningen ASC innebar trodde felaktigt att ASC är en märkning
för hållbart fiskad fisk, vilket antyder att märkningen i hög grad förväxlas med
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MSC. ASC (Aquaculture Stewardship Council) är en systermärkning till MSC.
ASC startade 2010 och tar fram certifieringsstandarder för hållbart producerade
vattenbruksprodukter. Det är än så länge relativt få vattenbruk som har certifierats
av ASC och märkningen är inte lika känd i Sverige som exempelvis MSC. Den
norska laxindustrin sägs vara på väg att ASC-märka en stor del av sin produktion.

Figur 15. Kända miljömärkningar. Från vänster ASC (en märkning för hållbart producerade
vattenbruksprodukter), MSC (märkning för hållbart fiske), EU-ekologiskt (ekologisk
certifiering enligt EU-standard för matvaror) och KRAV (svenskt certifiering för ekologiskt
producerade matvaror, drivs av en ekonomisk förening).

Den svenska fiskberedningsindustrin arbetar i stor omfattning med olika certifi
eringar som t.ex. MSC, ASC och KRAV. Enligt beredningsindustrin blir det allt
svårare att sälja produkter som inte är certifierade. Konsumenternas medvetenhet
har ökat och detta avspeglas både i offentlig upphandling och i dagligvaruhandeln.
En annan viktig faktor som påverkar konsumtionsvanorna är Världsnaturfonden
WWF:s fisk- och sjömatsguide som ger olika arter och fisken grön, gult eller rött
ljus. Många svenska restauranger och butikskedjor väljer att inte sälja produkter
som markerats med rött ljus i WWF:s fiskguide.

3.3 Attityder till vattenbruk
Undersökningen visar att man generellt trodde att svensk fiskodling var relativt lik
annan svensk djurhållning för köttproduktion avseende djurskydd (Figur 8a),
medan många trodde att fiskodling hade mindre miljöpåverkan (Figur 11a), färre
sjukdomsutbrott (Figur 9a) och en lägre användning av antibiotika (Figur 10a) än
annan svensk djurhållning för köttproduktion. Deltagarna i undersökningen trodde
även att svensk fiskodling generellt hade ett bättre djurskydd (Figur 8b), lägre
miljöpåverkan (Figur 11b), färre sjukdomar (Figur 9b) och lägre antibiotika
användning (Figur 10b) jämfört med fiskodling i andra länder.
Generellt fanns det en skillnad mellan undersökningens deltagare från stad och
landsbygd och mellan olika åldrar. Yngre personer svarade i högre utsträckning än
äldre att de trodde att djurskyddet var bättre, miljöpåverkan mindre, sjukdoms
utbrotten färre och antibiotikaanvändningen lägre inom fiskodling jämfört med
annan svensk djurhållning för köttproduktion. Boende i stad svarade i högre
utsträckning än boende på landsbygden att de trodde att djurskyddet var bättre,
miljöpåverkan mindre, sjukdomsutbrotten färre och antibiotikaanvändningen lägre
inom fiskodling jämfört med annan svensk djurhållning för köttproduktion.

3.3.1 Djurskydd
Studiens deltagare trodde generellt att arbetet med djurskydd inom svensk fisk
odling var relativt likt arbetet inom annan svensk djurhållning för köttproduktion
(Figur 11a). Majoriteten trodde att arbetet med djurskydd fungerade bättre i svensk
fiskodling jämfört med fiskodling i andra länder. Ytterst få trodde att det fungerar
sämre (Figur 11b).
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I Sverige omfattas alla djur som hålls i fångenskap av den svenska djurskyddslag
stiftningen, d.v.s. djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539)
och ett antal olika djurskyddsföreskrifter. Fisk omfattas även av vissa EU-gemen
samma regelverk på djurskyddsområdet och av OIEs (World Organisation for
Animal Health) rekommendationer. Den svenska djurskyddslagen säger att djur
ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera om djurskyddslagstiftningen följs och
Jordbruksverket är den myndighet som har ansvar att föreskriva och vägleda i
djurskyddsfrågor. I handlingsplanen för det svenska vattenbruket finns också en
åtgärd som syftar till att en code of practice med branschgemensamma råd och
rekommendationer för djurskydd och smittskydd ska tas fram.

3.3.2 Sjukdomar och antibiotikaanvändning
Vad gäller sjukdomar och antibiotikaanvändning var det vanligaste att studiens
deltagare trodde att svensk fiskodling hade färre sjukdomsutbrott och lägre anti
biotikaanvändning jämfört med annan svensk köttproduktion (Figur 9a, Figur
10a). Vid en jämförelse mellan fiskodling i andra länder trodde majoriteten av
studiens deltagare att svensk fiskodling hade färre sjukdomsutbrott och lägre
antibiotikaanvändning. (Figur 9b, Figur 10b).
I Sverige har vi en mycket restriktiv användning av antibiotika för alla djurslag.
Antibiotika får endast användas vid ett konstaterat smittutbrott, och endast på
utskrift av veterinär. Man får alltså inte i Sverige använda antibiotika förebyg
gande. Vid smittutbrott i fiskodling ges fisken ett speciellt antibiotikafoder
(utskrivet av veterinär) under en viss tid.
Sverige har ett bra smittskyddsläge vad gäller fisk och är fritt från flera allvarliga
sjukdomar som förekommer i andra länder. Sverige har också fristatus och tilläggs
garantier för flera sjukdomar, vilket innebär att levande fisk måste vara garanterat
fri från dessa sjukdomar för att få importeras till Sverige. 2013 förbrukades totalt
60,3 kilo aktiv substans antibiotika inom hela den svenska fiskodlingsbranschen,
vilket innebär knappt 5 gram aktiv substans per ton producerad fisk (levandevikt)14.
I Sverige såldes 2014 totalt 10 271 kg antibiotika, vilket även inkluderar
försäljning för medicinering av häst och hund. För gris var
antibiotikaanvändningen större än för fisk (12,3 g aktiv substans per ton slaktad
gris), medan den var mindre vid kycklingproduktion (0,08 g aktiv substans per ton
kyckling)15.
Användningen av antibiotika inom svensk fiskodling har minskat kraftigt sedan
början på 1990-talet, då drygt 40 gram aktiv substans per ton producerad fisk
användes (1994 användes totalt 230 kilo aktiv substans)16. I musselodlingar
används ingen antibiotika alls. Ingen av Livsmedelsverkets provtagningar av
restsubstanser (bl.a. läkemedelsrester) under 2010–2013 har visat några
restsubstanser i odlad fisk17.

3.3.3 Miljö
Samma mönster som på tidigare attitydfrågor upprepade sig då studiens deltagare
fick besvara frågan om vad de trodde om miljöpåverkan från svensk fiskodling.
Det var fler av studiens deltagare som trodde att miljöpåverkan från svensk fisk
odling var mindre jämfört med annan svensk djurhållning för köttproduktion än
det var som trodde att miljöpåverkan från fiskodling var större (Figur 11a). Nära 6
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av 10 trodde att miljöpåverkan från svensk fiskodling var liten jämfört med fisk
odling i andra länder (Figur 11b).
Fiskodlingar påverkar miljön främst genom användningen av vildfångad fisk i
fiskfoder, genom utsläpp av näringsämnen till omgivande vatten, påverkan på
sediment och bottenlevande djur lokalt under odlingen, rymningar från odlingar
och risk för smittspridning till naturliga fiskstammar18.
Merparten av matfiskproduktionen i svenskt vattenbruk sker idag i nätkassar
(Figur 16, vänster) i sjöar, vattendrag eller på kusten. Nätkassarna hänger från
ytan, men är förankrade i botten och är flera meter djupa. Kassarna är oftast
placerade där djupet är stort och strömningen är relativt god. Denna typ av fisk
odling kan påverka vattenkvaliteten genom att avge näringsämnen (kväve och
fosfor), som kommer dels från det foder som inte äts upp av fisken och dels från
fiskens urin och fekalier. Även botten under fiskodlingen påverkas, där det blir en
ökad organisk belastning från foderspill och fekalier. Eftersom den totala fisk
produktionen i svenska kassodlingar är liten är de totala utsläppen av kväve och
fosfor till de svenska haven relativt små jämfört med andra utsläppskällor.
Kassodlingar kan också drabbas av skador, vilket kan leda till att fiskar rymmer
från odlingen. Skadorna kan uppstå genom t.ex. väderpåverkan, rovdjursangrepp
eller sabotage. Det är främst regnbåge som odlas i svenska kassodlingar och det är
en art som ytterst sällan har lyckats föröka sig i svenska vatten. Det gör att det är
osannolikt att den etablerar livskraftiga förvildade bestånd om den rymmer från
odling. Däremot kan den fortfarande konkurrera med vilda fiskar om mat och
störa dem vid deras reproduktion.
Forskning och pilotprojekt för utveckling av landbaserade recirkulerande system
pågår. I recirkulerande system (Figur 16, höger) renar man vattnet med hjälp av
olika filter och återanvänder det. Väldigt lite vatten går till spillo och miljöpåverkan
kan minskas kraftigt, då det är möjligt att eliminera näringspåverkan, rymning och
smittspridning genom att kontrollera, filtrera och behandla odlingarnas utgående
vatten. Samtidigt är de landbaserade systemen dyrare att anlägga och driva, vilket
har begränsat utvecklingstakten. Vidareutveckling av slutna odlingssystem tas
också upp i handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk.

Figur 16. En nätkassodling i en svensk insjö (vänster) och en odlingsbassäng i ett recirku
lerande vattenbruk (höger). Fiskarna som syns i den odlingsbassängen på bilden till höger
är den tropiska arten tilapia. Foto Malin Skog.

Vad gäller miljöpåverkan från musselodling trodde 28 % att den var mindre än för
övriga djurslag som hålls för köttproduktion, 18 % trodde att den var ungefär lika
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stor och 5 % trodde att den var större. Hela 48 % svarade ”vet ej” på denna fråga
(Figur 12). Resultatet visar på en stor okunskap om musselodling och dess miljö
konsekvenser.
Musselodlingar har en stor positiv miljöpåverkan och en förhållandevis låg negativ
miljöpåverkan. Musslorna odlas på band eller nät som hänger från flytbojar och är
förankrade vid botten (Figur 17). Vilda mussellarver sätter sig på odlingsbanden
eller näten och växer tills de blir fullvuxna musslor. Musselodlingen bidrar med en
miljötjänst eftersom musslorna tar upp näringsämnen när de filtrerar det omgiv
ande vattnet för att hämta sin föda. Näringsämnena tas sedan upp ur havet när
musslorna skördas, vilket kan bidra till att minska lokal övergödning. Musslorna
får alltså inget foder utan äter enbart plankton som finns naturligt i vattnet. Mussel
odlingarna bidrar också med en tredimensionell struktur där fiskar och andra djur
gärna gömmer sig. Däremot medför musselodling i viss utsträckning en lokal
negativ påverkan på botten direkt under odlingen genom ökad organisk belastning
då döda musslor och fekalier faller ned på botten19.
Vissa mikroskopiska planktonalger som finns naturligt i havet under vissa delar av
året producerar gifter. När musslorna äter dessa alger anrikas alggiftet i musslan
och människor kan bli sjuka om de äter sådana musslor. Odlade musslor som finns
i handeln är kontrollerade av Livsmedelsverket med avseende på alggifter och
e-coli-bakterier och därmed säkra att äta.

Figur 17. Musselodling på band hängande från flyttunnor (vänster). Musslorna växer tätt på
odlingsbanden (höger). Foto Malin Skog.

För musselodlarna är det därför viktigt att i större utsträckning kommunicera
musselodlingarnas miljönyttor eftersom låg miljöpåverkan värdesätts mer och mer
av svenska konsumenter (se rubriken ”Konsumtionsvanor”). Yngre personer i
studien trodde generellt att musselodlingens miljöpåverkan var lägre jämfört med
övriga djurslag som hålls för köttproduktion än vad äldre personer trodde. I städer
och större tätorter trodde man i större utsträckning än på landsbygden att mussel
odlingens miljöpåverkan var lägre jämfört med annan köttproduktion.

3.3.4 Foder och hälsa
Nästan hälften av de som besvarade vår studie trodde att fisk var det djurslag som
behöver minst foder per producerat kilo kött av de djurslag som hålls för
köttproduktion i Sverige (Figur 13). Fisk är idag det absolut mest effektiva
produktionsdjuret när det gäller hur mycket foder som behövs för att framställa ett
kilo kött (Figur 18).
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Figur 18. Hur många kilo foder som vanligtvis krävs för att producera ett kilo kött för olika
djurslag (nötkött, svinkött, broilerkyckling, laxfisk). Lamm har ungefär samma fodereffektiv
itet som nötkreatur. Äggproduktion, samt produktion av gås, kalkon och anka kräver mer
foder än produktion av broilerkyckling, och använder mellan 2,3–3,3 kg foder per kilo
producerat livsmedel20 21.

Fiskfoder består av bland annat fiskmjöl, fiskolja och olika typer av vegetabilier som
soja och raps. Även i foder till fjäderfä, svin, hund och katt förekommer användning
av fiskmjöl och/eller fiskolja. Minkar som föds upp inom pälsbranschen fodras i stor
utsträckning med fisk. Merparten av all fisk som används i foder är vildfångad och
många åtgärder vidtas därför för att minska foderfiskberoendet. Foderåtgången per
kilo producerad fisk i fiskodlingar har minskat genom bättre tekniker och genom
tänkt avel och fodrets innehåll har förändrats så att det idag innehåller större inslag
av vegetabilier och lägre andel fiskmjöl och fiskolja än tidigare19. Forskning pågår
både i Sverige och internationellt kring alternativa råvaror i fiskfoder för att ersätta
fiskmjöl och fiskolja. Foderråvaror som testas är bland annat bakterier, mikroalger,
jästsvampar, insekter och musslor.
Fisk sågs av många, hela 58 %, som det mest hälsosamma köttslag man kan äta
(Figur 14). Fiskens höga status som hälsosamt livsmedel kan bland annat vara en
följd av debatten i media om ohållbar köttkonsumtion, men även Livsmedels
verkets kostrekommendationer kan spela in liksom den allmänna trenden om
vikten av nyttig och hälsosam mat. Livsmedelsverket rekommenderar att man ska
äta fisk två till tre gånger i veckan22. Fisk är en källa till selen, jod, protein, vitamin
D och vitamin B12. Särskilt mycket vitamin D finns i fetare fiskar som laxfiskar
och sill. Dessa innehåller också höga halter av nyttiga omega-3-fettsyror. Skaldjur
och musslor är magra och ofta källor till protein, vitamin B12, jod, selen och
vitamin E23. Både fisk och skaldjur anses vara mycket hälsosamma livsmedel,
liksom kyckling och ägg, medan Livsmedelsverket uppmanar konsumenterna att
dra ned på konsumtionen av kött (nöt, svin och lamm) och charkprodukter24.

3.4 Slutsats
Sammantaget tyder resultatet av attitydundersökningen på att det finns en stor vilja
att äta mer svenskproducerad mat och att intresset för svenskodlade vattenbruks
produkter är betydligt större än för importerade. Svenskproducerat förknippas
också med värden som låg miljöpåverkan, god djurvälfärd och -hälsa och liten
antibiotikaförbrukning. Merparten av den odlade fisk som konsumeras idag har
dock utländskt ursprung, framförallt i form av norsk odlad lax. Den svenska
vattenbruksproduktionen är liten och en stor andel av produktionen exporteras till
utlandet. Denna undersökning tyder på att det finns marknadsmässiga förutsätt
ningar för både en ökad produktion och en större avsättning på den svenska
marknaden om kundernas behov tillmötesgås i tillräcklig omfattning.
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I vår studie är färskhet och kvalitet de viktigaste de faktorer som värdesätts högst
av konsumenterna. Att färskhet sägs vara så viktigt är något motsägelsefullt då
merparten av den fisk som säljs i Sverige är fryst. I butiken är det ofta andra
faktorer som är viktiga i konsumentens val av fisk och skaldjur, exempelvis att de
är prisvärda och lättlagade. Svenska vattenbruksprodukter återfinns sällan i lätt
lagad form (exempelvis styckfrysta portionsbitar). Undantag finns dock, under
året har t.ex. filéad svenskodlad röding lanserats i tvåportionsförpackning. Fler
lättlagade produkter, lämpliga förpackningar och ökad tillgänglighet kan också
bidra till att öka försäljningen av svenska vattenbruksprodukter.
De flesta konsumenter är enligt vår undersökning intresserade av ursprunget på de
produkter man äter. Dock är det stor skillnad på vilken kunskap man har om
ursprunget hos den fisk, musslor, ostron och skaldjur som man konsumerar. En
relativt stor andel känner oftast till ursprunget, men en ännu större andel köper
oftast produkter som de saknar kunskap om ursprunget på. Om vattenbruks
branschen vill underlätta konsumentens val och öka försäljningen på den inhemska
marknaden bör det tydliggöras i marknadsföring och märkning att produkterna är
producerade i Sverige. Exempel på detta i andra branscher är branschgemensamma
märkningar som ”Svenskt kött” eller ”Svensk fågel” eller tredjepartscertifieringen
”Svenskt Sigill”.
Undersökningen antyder att det är viktigt för branschen att lyckas kommunicera
mervärden som kvalitet, och miljömässig hållbarhet. Undersökningen visar att
yngre värderar låg miljöpåverkan högre än äldre, vilket innebär att kommunika
tion kring detta kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Produkter med låg
miljöpåverkan som musslor eller fisk och skaldjur från recirkulerande system
kommer sannolikt att bli mer efterfrågade eftersom låg miljöpåverkan värdesätts
allt högre av svenska konsumenter. Denna utveckling understryks bland annat av
en växande efterfrågan på ekologiska produkter.
För att få bra betalt för produkterna krävs ett medvetande hos konsumenterna om
deras mervärden i form av t.ex. låg miljöpåverkan och god djurhälsa. Riktade
informationsinsatser kan vara ett sätt att nå ökad medvetenhet. Undersökningen
pekar också på att det finns ett särskilt behov att kommunicera musselodlingarnas
miljönytta på ett bättre sätt. Marknadsföringen av svenska vattenbruksprodukter
kan även med fördel anpassas efter olika målgrupper eftersom den här studien
visar att det finns en skillnad i attityder till vattenbruk mellan yngre och äldre
samt mellan boende i staden och på landsbygden.
Slutligen visar den här rapporten att relativt få svenskar har nåtts av någon
specifik information om svenskt vattenbruk, vilket bland annat är en följd av att
branschen är förhållandevis liten. För att produkter från svenskt vattenbruk ska
finnas i konsumenternas medvetande krävs både riktad information och tillgäng
lighet till produkterna. Det krävs också att svenskt vattenbruk växer i omfattning
för att dagligvaruhandeln ska kunna förses med kontinuerliga leveranser.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de informations- och marknadsförings
åtgärder som pekas ut i handlingsplanen för det svenska vattenbruket är viktiga att
genomföra. Där lyfts bland annat branschgemensam märkning, produktdiversi
fiering och samordnade leveranser av vattenbruksprodukter som exempel på
viktiga åtgärder. Informationsinsatser om vad vattenbruk är, hur det går till och
risker och fördelar är andra viktiga åtgärder. Jordbruksverket har inom sitt
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främjandeuppdrag en roll att fylla när det gäller att sprida korrekt information om
svenskt vattenbruk. Resultatet av kommande marknadsförings- och informations
insatser inom ramen för handlingsplanen kommer att följas upp genom en ny
attitydundersökning 2020.
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Bilaga	
  1.	
  Enkät:	
  Jordbruksverket	
  –	
  Vattenbruk	
  2014	
  
Introduktion	
  
Hej!
Mitt namn är NN och ringer från Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av Jordbruksverket.
Jordbruksverket har ett uppdrag att främja svenskt vattenbruk, som är ett samlingsbegrepp för odling av fisk,
musslor och ostron, skaldjur och alger. Jag undrar om det går bra att ställa lite frågor till dig om konsumtions- och
inköpsvanor och om attityder och uppfattningar om fisk, musslor och ostron, skaldjur och alger. Det tar endast ca
7-8 minuter att svara på frågorna och du är helt anonym gentemot Jordbruksverket.
Bakgrundsfrågor	
  
1. Ålder? Född år 19___
2. Kön? (Enval)
� Kvinna
� Man
� Vill ej uppge
3. Hur många är ni i hushållet? (Antal vuxna och barn sammanlagt) (Enval)
� En person
� Två personer
� Tre personer
� Fyra personer eller fler
� Vill ej uppge
4. Var bor du? (Enval)
� I stad/tätort (tätort med mer än 40 000 invånare)
� I mindre tätort (fler än 3000 färre än 40 000 invånare)
� På ren landsbygd, tätort med färre än 3000 invånare
� Vill ej uppge

Allmänna	
  frågor	
  
5. Äter du antingen fisk/musslor/ostron/skaldjur?
� Ja
� Nej àVarför äter du inte fisk/musslor/ostron/skaldjur? àFråga 10
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6. Ungefär hur ofta äter du fisk/musslor och ostron/skaldjur (Enval)
Till intervjuaren: Med skaldjur avses räka, krabba, signalkräfta, flodkräfta, havskräfta och
hummer.
a) Fisk
� Varje vecka
� Varje månad
� Någon gång i halvåret
� Någon gång per år
� Äter inte fisk
� Vill ej uppge
b) Musslor eller ostron
� Varje vecka
� Varje månad
� Någon gång i halvåret
� Någon gång per år
� Äter inte musslor och ostron
� Vill ej uppge
c) Skaldjur (Med skaldjur avses räka, krabba, signalkräfta, flodkräfta, havskräfta och hummer)
� Varje vecka
� Varje månad
� Någon gång i halvåret
� Någon gång per år
� Äter inte skaldjur
� Vill ej uppge

  

7. Av den fisk, musslor, ostron och skaldjur som du äter, vilket är vanligast att du
äter och vilken är minst vanlig att du äter Läs upp alternativen
� Vildfångad genom svenskt yrkesfiske
� Vildfångad genom yrkesfiske i annat land
� Odlad från Sverige
� Odlad från annat land
� Som du själv eller någon i din närhet har fångat
� Som du inte vet om/hur/var den är fångad/odlad
� Vet ej
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8. Hur skulle du vilja att den fisk, musslor, ostron och skaldjur som du äter helst ska
vara producerad/fångad? Hur vill du minst gärna…? Läs upp alternativen Två val
� Vildfångad genom svenskt yrkesfiske
� Vildfångad genom yrkesfiske i annat land
� Odlad från Sverige
� Odlad från annat land
� Som du själv eller någon i din närhet har fångat
� Spelar ingen roll
� Vet ej
9. Vilka tre faktorer är viktigast för dig i valet av fisk, musslor, ostron och skaldjur?
Välj de tre (3) viktigaste! Flervalsfråga. Läs upp alternativen. Tre val.
� Pris
� Kvalitet
� Att den färsk (dvs inte frusen/upptinad)
� Att den är fryst
� Att det är halvfabrikat (t.ex. fiskburgare, fiskpinnar, fiskbullar, färdigpanerat)
� Låg miljöpåverkan (miljömärkning/certifiering/hållbart fiske)
� Närproducerat
� Ursprungsland eller fångstzon
� Fångst-/odlingsmetod
� Annat OBS! Läs ej upp alt.:________________________
� Vet ej/Ej aktuellt

Om	
  svenskodlad	
  fisk/musslor/ostron/skaldjur	
  
Nu följer några frågor som bland annat handlar om svenskodlad fisk/musslor/ostron/skaldjur.
Påminn om att det när det frågas om fisk/musslor/ostron/kräftor som är odlade i
Sverige, handlar det alltså inte fisk/musslor/ostron/skaldjur som är fångade/fiskade på
något vis utan just odlade och att det skett i Sverige.
Vid behov: I Sverige odlas framförallt fiskarterna regnbåge och röding, samt blåmusslor och en del kräftor.
Regnbåge och röding är båda laxfiskar och odlas oftast i stora flytande nätkassar som ligger i insjöar, vattendrag
eller på kusten. Blåmusslorna odlas i havet på rep som hänger från bojar som flyter på ytan. Kräftor odlas oftast i
grävda dammar. Fiskodling är vanligast i Norrland, medan odling av blåmusslor sker på västkusten. I Sverige
odlas ungefär 12 000 ton fisk årligen och ungefär 1 500 ton musslor. Nästan all lax som säljs i våra mataffärer
kommer från Norge. Där odlas över en miljon ton lax årligen.
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10. Vem eller vilka anser du kan ge trovärdig information om fisk, musslor, ostron och
skaldjur generellt? Flervalsfråga. Läs upp alternativen.
� Fisk- och skaldjursproducenterna själva
� Miljöorganisationer
� Certifieringsorganisationer
� Matvarubutiker/Fiskförsäljare
� Matlagning i media (inklusive recepttidningar, tv-kockar, krögare mm)
� Granskande media (t.ex. dokumentärer i tidningar, tv, radio, webbsidor…)
� Annan media (t.ex. tidningsinsändare, tv, radio, webbsidor…)
� Jordbruksverket
� Livsmedelsverket
� Havs- och vattenmyndigheten
� Länsstyrelserna
� Annan myndighet OBS! Läs ej upp, nämligen: _______________
� Vet ej
11. Har du tagit del av någon information specifikt om svenskodlad fisk, musslor,
ostron och skaldjur?
� Ja à f12
� Nej àf13
� Vet ej àf13
12. Från vem/vilka har du sett information specifikt om svenskodlad fisk, musslor,
ostron och skaldjur? Flervalsfråga. Läs upp alternativen.
� Fisk- och skaldjursproducenterna själva
� Miljöorganisationer
� Certifieringsorganisationer
� Matvarubutiker/Fiskförsäljare
� Matlagning i media (inklusive recepttidningar, tv-kockar, krögare mm)
� Granskande media (t.ex. dokumentärer i tidningar, tv, radio, webbsidor…)
� Övrig media (t.ex. tidningsinsändare, tv, radio, webbsidor…)
� Jordbruksverket
� Livsmedelsverket
� Havs- och vattenmyndigheten
� Länsstyrelserna
� Annan, nämligen: _______________
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13. Vet du var du kan köpa svenskodlad fisk, musslor, ostron och skaldjur?
� Ja, Fisk
� Ja, Musslor/Ostron
� Ja, Kräftor
� Nej
� Vet ej
o Om ja på någon ovan, à Upplever du att avståndet till det aktuella
försäljningsstället utgör ett hinder för att få tag på produkten?
o Ja
o Nej
o Vet ej

Kännedoms-‐	
  och	
  kunskapsfrågor	
  
14. Vilken/vilka miljömärkningar/certifieringar känner du till för fisk, musslor,
ostron och skaldjur? Respondenten får inte alternativen upplästa, men svaret ska placeras i någon
av dessa fem kategorier.
� Krav
� MSC
� ASC
� EU-ekologisk
� Annat svar
15. Har du hört talas om märkningen ASC i samband med fisk, musslor, ostron och
skaldjur?
� Ja àKänner du till vad märkningen ASC innebär? Ja:_______ /Nej
� Nej à ASC är en märkning för hållbart odlad fisk, skaldjur och musslor/ostron.
16. Hur tror du att arbetet med djurskydd fungerar i svensk fiskodling jämfört med
annan svensk djurhållning för köttproduktion (tex nöt, gris, kyckling etc)?
� Bättre än i annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Ungefär som i annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Sämre än i annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Vet ej
17. Hur tror du att arbetet med djurskydd fungerar i svensk fiskodling jämfört med
fiskodling i andra länder?
� Bättre än i de flesta andra länder
� Ungefär som i andra länder
� Sämre än i de flesta andra länder
� Vet ej
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18. Vad är din uppfattning om svensk fiskodlings miljöpåverkan i förhållande till
annan svensk djurhållning för köttproduktion (tex nöt, gris, kyckling etc)?
� Liten i förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Ungefär som annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Större i förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Vet ej
19. Vad är din uppfattning om svensk fiskodlings miljöpåverkan i förhållande till
fiskodling i andra länder?
� Liten i förhållande till fiskodling i andra länder
� Ungefär som fiskodling i andra länder
� Större i förhållande till fiskodling i andra länder
� Vet ej
20. Vad är din uppfattning om svensk musselodlings miljöpåverkan i förhållande till
annan svensk djurhållning för köttproduktion (tex nöt, gris, kyckling etc)?
� Liten i förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Ungefär som annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Större i förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Vet ej
21. Tror du att sjukdomar är mer eller mindre vanligt i svensk fiskodling jämfört med
annan svensk djurhållning för köttproduktion (tex nöt, gris, kyckling etc)?
� Mindre vanligt än i annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Ungefär som i annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Vanligare än i annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Vet ej
22. Tror du att sjukdomar är mer eller mindre vanligt i svensk fiskodling jämfört med
fiskodling i andra länder?
� Mindre vanligt än i de flesta andra länder
� Ungefär som i andra länder
� Vanligare än i de flesta andra länder
� Vet ej
23. Hur mycket antibiotika (per kilo producerat kött) tror du används i svensk
fiskodling jämfört med annan svensk djurhållning för köttproduktion (tex nöt,
gris, kyckling etc)?
� Lite i förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Ungefär som i annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Mer i förhållande till annan svensk djurhållning för köttproduktion
� Vet ej
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24. Hur mycket antibiotika (per kilo producerad fisk) tror du används i svensk
fiskodling jämfört med fiskodling i andra länder?
� Mindre än i de flesta andra länder
� Ungefär lika mycket som i andra länder
� Mer än i de flesta andra länder
� Vet ej
25. Vilket av dessa djurslag som hålls för köttproduktion tror du är mest hälsosamt,
respektive minst hälsosamt att äta? Markera med en etta (1) för det som är mest
hälsosamt och fem (5) för det som är minst hälsosamt.
� Fågel
� Fisk
� Nöt
� Gris
� Får
� Vet ej
26. Till vilket av dessa djurslag som hålls för köttproduktion tror du det går åt mest
respektive minst foder per kilo producerat kött. Markera med en etta (1) för det som
du tror konsumerar minst foder och fem (5) för det konsumerar mest foder.
� Fågel
� Fisk
� Nöt
� Gris
� Får
� Vet ej
Det var samtliga mina frågor.
Stort tack för att du tog dig tid att svara!
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