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Miljøvennlige valg i fiskedisken  

- en rapport om hvilke produkter du kan ta for god fisk 
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Sammendrag 

Forbrukere kan spille en viktig rolle i å få matprodusenter til å produsere mat på en mer miljøvennlig 

måte, og få butikkene til å tilby de mest miljøvennlige produktene. Mange forbrukere ønsker å gjøre 

miljøvennlige valg når de handler mat. 

Fisk er generelt en klimavennlig kilde til mat, som krever lite energi på å oppdrive store mengder mat 

med høyt næringsinnhold. Men også i fiskedisken kan det være stor forskjell på hvor miljøvennlige 

de forskjellige produktene er. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvilke fiskeprodukter man skal 

velge, og hvilke som er mest miljøvennlige. 

I denne undersøkelsen har vi prøvd å kartlegge alle fiskeproduktene som er tilgjengelig i norske 

butikker. Vi håper den kan være et bidrag til å skape oppmerksomhet om hvilke produkter som 

faktisk kan tas for god fisk, og på sikt føre til at et bedre tilbud av miljøvennlige fiskeprodukter. På 

den måten kan norske forbrukere være med å endre sjømatnæringa i en mer miljøvennlig retning. 

Hovedfunnene våre: 

Om lag 30 % av villfiskproduktene i butikken 

er garantert fanget med passive redskaper 

(figur 1). Passive redskaper er eksempelvis 

garn, line og juksa, og er regnet som de mest 

miljøvennlige. De er skånsomme mot livet i 

havet, og krever lite drivstoff per tonn fanget 

fisk sammenlignet med aktive redskaper. 

14 % av villfiskproduktene i butikken er 

garantert fanget med aktive redskaper. 

Aktive redskaper er eksempelvis trål, not og 

snurrevad. De bruker mer drivstoff per tonn 

fanget fisk, og kan ha større bifangst av annen 

fisk eller ung fisk. Bunntråling etter f.eks. torsk 

skader også havbunnen. 

70 % av villfiskproduktene kan være fanget med aktive redskaper. Veldig mange av produktene er 

laget av fisk som kan være fisket både med aktive og passive redskaper. Det er stor forskjell i hvor 

miljøvennlig villfiskproduktene er, avhengig av hvordan de er fisket. Når så mye av villfiskproduktene 

kan være fanget med aktive redskaper, blir det vanskelig for forbrukeren å velge miljøvennlig. 

14 %

56 %

29 %

1

VILLFISKPRODUKTER
I  NORSKE MATBUTIKKER

Fanget med passive redskaper

Fanget med både aktive og passiv redskaper

Fanget med aktive redskaper

Figur 1: Villfiskprodukter i norske matbutikker, etter fangstmåte. 
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Forbrukeren kan kjøpe et produkt en dag hvor mye av fisken er fisket med passive redskaper, og det 

samme produktet en annen dag hvor mer av fisken er fisket med aktive redskaper. 

Det virker som det er lite fokus på dette hos produsentene av fiskeprodukter og i dagligvarekjedene, 

ettersom det er en så stor andel av villfiskproduktene som kan være fanget med både aktive og 

passive redskaper. 

Coop har størst utvalg av miljøvennlige fiskeprodukter, Norgesgruppen kommer dårligst ut 

Av de norske dagligvarekjedene har Coop størst utvalg i produkter av villfisk som garantert er fisket 

med passive redskaper, med 46 % av produktene. Bunnpris kommer på andreplass med 44 %. Rema 

har en mindre andel med 31 %. Norgesgruppen, som blant annet omfatter butikkene Kiwi, Meny og 

Joker, tilbyr bare ett produkt for villfisk som garantert er fisket med passive redskaper. 

Nesten en tredjedel av fiskeproduktene som er tilgjengelige i norske matbutikker er oppdrettsfisk. 

Oppdrettsnæringen fører i dag til miljøproblemer i form av lakselus som skader villaks og sjøørret, 

lusemiddelbruk som skader fjordøkosystemer og krepsdyr og rømming som truer ville 

laksebestander. I tillegg er det problemer knyttet til fiskesykdommer og at fôret er lite bærekraftig. 

På bakgrunn av dette er vår generelle anbefaling at man velger vill fisk framfor oppdrettsfisk. 

Hva kan man gjøre? 

Forbrukere kan bidra til et mer miljøvennlig utvalg av fiskeprodukter i matbutikkene sine ved å 

etterspørre dette. Dagligvarekjedene kan bidra med bedre og mer tilgjengelig informasjon om 

produktene sine, og stille krav til leverandører. Politikere kan bidra ved å styrke et kystnært og lokalt 

fiske, og stille strengere miljøkrav til oppdrettsnæringa. 

 

Våre anbefalinger 

I denne rapporten kommer vi med noen anbefalinger om hva slags fiskeprodukter miljøbevisste 

forbrukere burde kjøpe. Bakgrunnen for dette følger på de neste sidene, der vi har tatt for oss 

miljøaspektet ved forskjellige fangst- og produksjonsmåter.  

Vår anbefaling er at man bør velge villfisk framfor oppdrettet fisk, og villfisk fanget med passive 

redskaper, framfor villfisk fanget med aktive redskaper. Oversikten over hvilke fiskeprodukter man 

bør kjøpe eller styre unna, finnes på https://nu.no/fiskeguiden.  

 

https://nu.no/fiskeguiden
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Villfisk 

Forskjellen på fiske og fiske 

Det er forskjell på fiske og fiske, avhengig av hvilken fangstmåte som brukes. I Norge har vi grovt 

regnet to grupper med fiskebåter: Havfiskeflåten og kystfiskeflåten. 

Havfiskeflåten er de store fiskebåtene som reiser langt til havs for å fiske. De bruker det man kaller 

“aktive redskaper”. Havfiskebåter er større enn kystfiskebåter, og har en lengde over 28 meter.  

Kystflåten fisker fisk som holder til nært kysten, som enten er stedbundne eller som kommer inn for 

å gyte. De mindre båtene i kystflåten bruker “passive redskaper”. Kystfiskebåter er mindre enn 

havfiskebåter, og de fleste i Norge har en lengde under 11 meter.  

Kystbåter leverer fisken til lokale mottak, mens flere trålere fryser fisken ned om bord og sender den 

ut av landet for videreforedling. 

Aktive redskaper 

Aktive redskaper oppsøker fisk og fiskestimer. Eksempler på slike redskaper er not, trål og snurrevad. 

Et eksempel på hvordan man bruker aktive redskaper er bunntråling etter torsk, der man drar trålen 

langs havbunnen for å fange torsken som oppholder seg der. 

Aktive redskaper er drivstoffkrevende, ettersom det trengs store krefter for å dra fiskeredskapet 

etter båten. Basert på tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse, har Natur og Ungdom 

regnet på at en torsketråler kan bruke opptil fire ganger så mye drivstoff på å fange ett tonn torsk, 

som det en kystbåt bruker på å fange samme mengde fisk med line.i Dette er vist i figur 1. 

De aktive redskapene er også mindre skånsomme mot bestandene enn andre fiskeredskaper. Aktive 

redskaper fanger stort sett det de kommer over, noe som vil si at man kan ende opp med å fange 

mange andre fisk enn den man er ute etter. Man kan også ende opp med å fange en større andel 

ung fisk, som ikke har formert seg og ført bestanden videre. Tråling langs havbunnen skader 

økosystemene som finnes der nede. I Norge finnes det eksempler på at tråling har ødelagt korallrev. 

Sammenlignet med andre fiskeredskaper tar trålere dårligere vare på fisken. Mer fisk kan bli ødelagt 

når de ligger tett klemt sammen i store mengder. Man kan få mer matsvinn dersom kvaliteten på 

fisken blir så dårlig at den ikke kan brukes til menneskemat. 
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Passive redskaper 

Passive redskaper må fisken selv oppsøke for å bli fanget i, f.eks line, garn og juksa. Ved å fiske på 

denne måten, med passive redskaper, bruker man mindre drivstoff enn når man bruker aktive 

redskaper. Mindre kystbåter reiser kortere avstander for å finne fisken, og lar fisken gjøre jobben 

selv med å gå i garnet eller bite på kroken. Passive redskaper er mer spesialisert på hva slags fisk de 

skal fange, og fanger generelt større fisk som har formert seg. På mindre båter tar man også generelt 

bedre vare på kvaliteten på fisken. 

 

Figur 1: Klimagassutslipp per tonn fanget fisk i ulike flåtegrupper, basert på Fiskeridirektoratets 

lønnsomhetsundersøkelse for 2015. 

Oppdrett 

I dag er all laks og ørret som blir solgt i de store matbutikkene oppdrettet. De problemene norsk 

oppdrettsnæring fører til i dag, mener vi er en grunn til at man generelt bør velge vill fisk framfor 

oppdrettet fisk. 

Miljøproblemer i oppdrettsnæringa 

Oppdrettsnæringen står for en rekke miljøproblemer. De største problemene er forurensning, 

rømming av fisk og lakselus.  
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Utslipp av næringssalter 

Oppdrettsnæringen medfører store utslipp direkte i fjordene der oppdrettsanleggene står. 

Nærbilder av havbunnen under oppdrettsanlegg viser at nærmest alt liv på havbunnen dør ut.  

Fôr 

Fôr til oppdrettsnæringen er også svært ressurskrevende. Ifølge WWF finnes det ikke et eksakt svar 

for hvor mye villfisk som brukes som fôr i norsk oppdrettsnæring, men en utregning kan vise at 

forholdet er om lag 3 kg villfisk for å lage 1 kg oppdrettsfiskii. Den fisken som brukes til oppdrettsfôr 

kommer i dag ofte fra overfiske av truede bestander rundt om i verden. Det er ikke sant slik næringa 

selv hevder, at norsk lakseoppdrett forsyner verden med mat. Norsk oppdrettslaks spiser mer fisk 

enn den samlede norske fiskeproduksjonen ment for mennesker, og utgjør derfor en enorm 

belastning på havet.  

Rømming 

Rømming av oppdrettslaks er i dag et utbredt og et stort problem, og Havforskningsinstituttet anslår 

det også foreligger store mørketall. Rømmingen har forårsaket at 2 av 3 villaksbestander i dag er 

genetisk forurenset, og dermed står dårligere rustet til å overleveiii. Tilstanden for norske 

laksefjorder er dramatisk.  

Lakselus 

Lakselus er et annet stort problem med dagens oppdrettsnæring. Lakselusen er et lite krepsdyr som 

fins naturlig langs hele norskekysten. Med så store mengder oppdrettslaks som det er i Norge i dag, 

stortrives lakselusen, for den lever som parasitt på fisk. Når den setter seg fast på en vert, får verten 

sår i huden og risikerer infeksjoner. Hull i huden gjør også at fisken får problemer med salt- og 

væskebalansen. Særlig ung fisk får fort problemer med dette, og dør mye raskere enn voksen fisk. 

Etter lusen har vært en stund på en fisk, begynner den å formere seg. Jo mer fisk det er i vannet, og 

jo varmere vannet er, jo mer lus blir det og det forsterker problemet ytterligere. 

Lakselusen er et stort problem for ville bestander av laks og sjøørrett. Den er også et problem for 

oppdrettsnæringa, ettersom også oppdrettsfisk dør. Det er store kostnader knyttet til 

lusebehandling. Et av tiltakene man i dag bruker er kjemikalier og medisiner mot lus. Ved utstrakt 

bruk blir lakselusen til slutt motstandsdyktig mot de midlene som brukes. Da bruker man ofte mer 

eller sterkere lusemidler, og med dette risikerer man i fremtiden å stå uten effektive lusemidler 

ettersom motstandsdyktigheten øker.  

Medisin- og kjemikaliebruken utgjør en stadig større skade på fjordøkosystemene. Noen av 

lusemidlene dreper nemlig lusen ved å forhindre at den fornyer skallet sitt. Dette rammer også 
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andre krepsdyr i fjorden, som reker og andre skalldyr. Rekefiskere roper idag varsko om at gytefelt 

forsvinner i nærheten av oppdrettsanlegg. Det er også store kunnskapshull i dag for de mange andre 

medisiner og kjemikalier vi bruker og hvordan disse påvirker havet. 

 

Metode for undersøkelsen 

Natur og Ungdom har i arbeidet med denne undersøkelsen henvendt seg til NorgesGruppen, Rema 

1000, Bunnpris og Coop, og fått en oversikt over alle fiskeprodukter som tilbys i deres matbutikker. 

Deretter har vi tatt kontakt med alle leverandørene som leverer fiskeprodukter til disse 

dagligvarekjedene, og kartlagt om fiskeproduktet er vilt eller oppdrett, og om villfisken er fisket med 

passive eller aktive redskaper.  

Dagligvarekjedene har ikke oppgitt salgstall for produktene, og vi har derfor måtte basere 

undersøkelsen på mengden produkter tilgjengelig, ikke hvor mye som selges av hvert produkt. 

Til sammen har vi kartlagt over 1300 fiskeprodukter fordelt på 80 leverandører. Vi har ikke fått svar 

fra 8 leverandører som står for til sammen 30 produkter i dagligvarekjedene. Det er også enkelte 

selskaper som vi ikke har lykkes i å få kontakt med som kun selger laks eller ørret. Her har vi antatt at 

denne fisken er oppdrett, da vi ikke kjenner til noen aktører som selger villfanget laks eller ørret.  

I denne undersøkelsen er det mange ting vi kunne sett på, men som ville blitt for omfattende. Vi har 

ikke sett på hvor fisken i produktet er fisket hen, om bestanden er overbeskattet, hvor stort 

klimagassutslippene knyttet til hvert enkelt produkt er og om den er omfattet av en eksisterende 

merkeordning for bærekraftig sjømat. Det skal nevnes at det i dag finnes to merkeordninger for 

bærekraftig sjømat: MSC for villfisk og ASC for oppdrett.  

Det vi har sett på i denne undersøkelsen er rett og slett fangstmåten. Det er en indikator som kan 

være god for å måle om fisken er miljøvennlig fanget eller ikke. Eksempelvis er produkter av torsk, 

sei og hyse mer miljøvennlige om de er fanget med passive redskaper av en kystbåt, enn med trål. 

Når det kommer til oppdrettsfisk, omfatter denne undersøkelsen ikke hvordan ulike produkter kan 

variere i miljøbelastning. For eksempel har vi ikke gjort noen forskjell i hvorvidt oppdrettslaksen er 

økologisk merket eller ikke. Det vil derfor være noe variasjon i hvilken miljøbelastning ulike 

oppdrettsprodukter har, som ikke er tatt til følge i denne rapporten. På et generelt grunnlag kan 

man derimot oppfordre miljøbevisste forbrukere til å styre unna oppdrettsfisk.  
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Resultater: Utvalg av fiskeprodukter i norske matbutikker 

 

Figur 2: Fiskeprodukter tilgjengelig i norske matbutikker, etter produksjon- eller fangstmåte 

Figur 2 framstiller utvalget av fiskeprodukter i norske butikker, basert på informasjonen vi har fått 

fra de fire største dagligvarekjedene i Norge. Rundt en femtedel av de fiskeproduktene man finner i 

norske butikker i dag er garantert fanget med passive redskaper. Mange produkter kan være fanget 

både med aktive og passive redskaper. Dette kan for eksempel skyldes at produsenten får levert fisk 

fra et fiskemottak hvor både kystfiskebåter og havfiskebåter leverer fisk. Nesten en tredjedel av 

fiskeproduktene er oppdrettsfisk. En tiendedel er fanget med aktive redskaper. 

Det er forskjeller mellom dagligvarekjedene i hvilke produkter de tilbyr, som vist i tabell 1. 

Tabell 1: Fiskeprodukter tilgjengelig i norske matbutikker, etter dagligvarekjede 

Fiskeprodukt, produksjon/fangstmåte Bunnpris Coop NorgesGruppen Rema 

Bare passiv 49 141 1 109 

Både passiv og aktiv 43 114 160 178 

Bare aktiv 20 49 9 63 

Oppdrett 42 123 65 143 

Ikke svar (villfisk) 0 1 3 6 

Sum villfisk 112 305 173 356 

Sum villfisk og oppdrett 154 428 238 499 

 

10 %

40 %

28 %

21 %

1 %

Aktive redskaper

Både aktive og passive
redskaper
Oppdrett

Passive redskaper

Ikke svart (villfisk)
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Som vist i tabell 2, har Coop størst utvalg i produkter av villfisk som garantert er fisket med passive 

redskaper, mens Bunnpris kommer på andreplass. Rema har en mindre andel, mens NorgesGruppen 

merker seg ut i vår undersøkelse ved å tilby bare ett produkt for villfisk som garantert er fisket med 

passive redskaper. NorgesGruppen omfatter flest matbutikker i Norge, blant annet Kiwi, Meny, Spar, 

Eurospar, Joker og Nærbutikken.  

Tabell 2: Andel av villfiskprodukter i norske fiskebutikker, fisket med aktive og passive redskaper 

Fiskeprodukt, produksjon/fangstmåte Bunnpris Coop NorgesGruppen Rema 

Andel produkter av villfanget fisk som kan 

være fisket med aktive redskaper 56% 54% 98% 68% 

Andel produkter av villfanget fisk som helt 

sikkert er fisket med aktive redskaper 18% 16% 5% 18% 

Andel produkter av villfanget fisk som helt 

sikkert er fisket med passive redskaper 44% 46% 1% 31% 

 

Handlingsalternativ 

Hva kan folk gjøre 

Gjennom undersøkelsen har vi sett at dette er en problemstilling folk ikke kjenner til. Flere av 

leverandørene vi har vært i kontakt med sier at dette er noe de aldri har blitt spurt om før. 

Dagligvarekjedene har selv liten oversikt over hvordan fisken deres er fisket, og mange leverandører 

hadde vanskelig med å finne ut av hvordan deres egne produkter var fisket. Når fiskeredskap både er 

en viktig indikator for miljøvennlighet og kvalitet på fisken mener vi dette peker på manglende 

informasjon overfor forbrukere. 

Det er derimot mye vanlige folk kan gjøre for å påvirke denne situasjonen. Ved å etterspørre fisk 

som er fisket med passive redskaper i butikken vil dette kunne endre dagligvarekjedenes 

varebestilling. Alle produktene vi har fått oversikt over ligger på https://nu.no/fiskeguiden. Denne 

oversikten kan også være en veileder for forbrukere i hvilke fiskeprodukter som er best i kvalitet og 

best for miljøet.  

Hva må politikere gjøre 

Politikere bør gjøre det lettere for forbrukere å ta miljøvennlige valg i butikken. Dette kan gjøres 

todelt. Politikerne kan stille krav til produsenter om at produkter skal merkes med informasjon om 

opprinnelse, fangst og/eller -produksjonsmåte og miljøbelastning. Politikerne kan også legge til rette 

https://nu.no/fiskeguiden
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for at sjømatproduksjonen skal foregå på mest miljøvennlig vis gjennom virkemidler som lover, 

avgifter og tilskudd. Offentlige informasjonskampanjer om å spise mer bærekraftig sjømat er også et 

tiltak. 

I fiskerinæringa bør politikerne fordele fiskekvotene slik at de prioriterer de fiskebåtene som fisker 

mest miljøvennlig. En større andel bør gå til de mindre flåtegruppene i kystflåten, som bruker 

passive redskaper og har lavt energiforbruk, og en mindre andel til trålerne som fisker mindre 

bærekraftig. Det er også viktig at fiskemottak og bedrifter som foredler fisk blir opprettholdt langs 

hele kysten, så kystflåten har steder å levere fisken. Man bør også premiere fiskere og bedrifter som 

vektlegger kvalitet, miljø og minst mulig matsvinn. 
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