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Sammanfattning
Tycker du om att äta fisk? Vårt hav ger den växande
befolkningen av människor värdefull mat. Fisk och skaldjur är
en viktig industri för vissa företag. Ett friskt hav är avgörande
för om vi ska kunna fortsätta äta sjömat - och för att företag
ska kunna fortsätta tjäna pengar på marina ekosystem. Men
vårt hav är i fara. Överfiskning och ohållbar odling av fisk (så
kallad fiskodling) hotar havets och havslevande organismers
långsiktiga hälsa. Vi ville ta reda på hur vetenskapsmän och
storföretag kan arbeta tillsammans för att gynna havslivet
och sjömatsnäringen. Vi delade vår vetenskapliga kunskap
med mäktiga företag och de agerade sedan för att skydda
havet. Detta tillvägagångssätt tillät oss att utmana de hot som
vårt hav står inför på en internationell nivå. Vi tror att vårt
samarbete mellan vetenskap och företag skulle kunna vara
ett användbart exempel på hur man kan skydda miljön där
företag bedriver verksamhet.
Figur 1:
Ett hav.

SJK har tidigare hänvisat till flera hav (världshaven). Det har dock
nyligen tryckts på att vi bör erkänna haven som en enda enhet:
Världshavet - det hav som knyter oss samman (Figur 1). UNESCO’s
Intergovernmental Oceanographic Commission har anammat detta
med sin slogan “One Planet, One Ocean”.

Introduktion
Tycker du om att äta skaldjur som t.ex. räkor eller musslor?
Har du testat sushi? Mat från havet är en nödvändig och
populär del av vår kost. Men vet du hur maten kommer till
din tallrik?
Fisk och skaldjur fångas antingen i havet eller odlas
(fiskodling) i delar av havet (Figur 2). Om vi - precis som

med alla våra interaktioner med naturen - inte agerar på
ett ansvarsfullt sätt kommer miljön att bli lidande - och det
innebär att fisk- och skaldjursbeståndet kan ta slut. Värre
än så, hela vår planet kan vara hotad om vi inte ser efter
vårt hav. Havet, och de organismer som lever i det, är
livsuppehållande.

Vänligen se
Fig. 2 på sid. 2

Du hittar fler miljövetenskapliga källor gratis hos: www.ScienceJournalForKids.org
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Figur 2:
A) Laxfiskodling i Norge, och
B) 400 ton av Jack Mackerel (makrill) fångas i Chile.
Källa:
A) Brataffe, Wikimedia Commons
B) C. Ortiz Rojas, Wikimedia Commons

A)

B)

Transnationella företag (stora företag som ofta är verksamma
i många länder) har antagit sig uppdraget att fånga och odla
fisk och skaldjur som vi äter. Men om fisk och skaldjur tar
slut så gör också deras vinster det. På kort sikt kanske de vill
odla och fånga så mycket sjömat som möjligt, men på lång
sikt kommer detta att tömma beståndet. (Figur 3).

Som vetenskapsmän kan vi en hel del om hur man interagerar
med havet på ett hållbart sätt. Det skulle hjälpa om vi kunde
samarbeta med dessa mäktiga företag för att hjälpa dem
att agera på ett sätt som är bra för vårt hav men också bra
för deras affärer. Vi försökte ta reda på hur vetenskap och
företag kan samverka för allas bästa. Och vad kan tänkas
vara nackdelarna med ett sådant samarbete?

A)
B)
Figur 3:
Visst fiske är särskilt skadligt för miljön. Bottentrålning, t.ex., där
ett fartyg släpar ett stort, nedtyngt nät längs med havets botten
för att “skopa upp” fångsten, kan skada det vattenlevande livet
där och lämna efter sig ett ödelandskap. Se djuphavets botten
(A) före trålning och (B) efter. Trålare kan också omedvetet
fånga (och döda) många andra varelser - t.ex. havssköldpaddor,
delfiner och annan fisk.
Källa: CSIRO Marine Research, Wikimedia Commons.

Metod
Steg 1: Vem bestämmer över vågorna?

Steg 2: Samarbete

Under två års tid samlade vi in och analyserade information
om sjömatsföretag. Vi ville ta reda på vilka av dem som var
“nyckelaktörer”, dvs. de företag som fångar eller odlar de
största och viktigaste fiskbestånden. Hur de agerar har en
enorm påverkan på hela havets ekosystem och hela havets
affärssystem.

Vi behövde få dessa företags VD:ars (verkställande
direktörer, i stort sett cheferna) uppmärksamhet. Vi visste att
det skulle vara bäst med personliga möten, så vi kontaktade
VD:arna och talade med dem om vad vi kunde erbjuda som
vetenskapsmän. Vi gjorde klart för dem att vi ville stötta
deras affärsplaner på lång sikt.

Vi identifierade 13 företag som står för 11-16% av all
viltfångst. En handfull av dessa kontrollerade upp till 40% av
de största och mest värdefulla bestånden. De dominerade
också inom fiskodling där de odlade de mest värdefulla
bestånden såsom lax och räkor.

Dessa möten ledde till en konferens där vetenskapsmän
och VD:ar träffades. Affärsfolket diskuterade utmaningarna
deras bransch står inför och vi vetenskapsmän kunde ge råd
om hur de kunde bemöta dessa miljömässiga utmaningar
och göra det bästa för både dem själva och havet.
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Resultat
Vårt tillvägagångssätt var effektivt och ledde till att
företagen upprättade och skrev under avtalet ‘Seafood
Business for Ocean Stewardship’ (SeaBOS). Deras intresse
för att ta hand om havet var större än vi hade kunnat
hoppats på! Företagen arrangerade och närvarade till och
med vid en andra och tredje konferens för att gå igenom
och stärka deras åtagande gentemot SeaBOS.

SeaBOS söker angripa några av dessa frågor:
Stoppa illegalt fiske
Stoppa tvångsarbete bland fiskeriarbetare
Minska användningen av antibiotika i fisk- och
skaldjursproduktion (antibiotika har en skadlig påverkan på
marint liv)
Diskutera hur industrin kan begränsa och anpassa sig till
klimatförändringar.

Diskussion
Storföretagens åtagande att bemöta utmaningarna gällande
havet är lovande, men det finns fortfarande mycket att göra.
Vi vet inte än om de kommer att lyckas. Andra “gröna initiativ”
som företag har organiserat har ibland misslyckats med att
åstadkomma bestående eller djupgående förändring.
Vår fallstudie visar att när en grupp av vetenskapliga experter
närmar sig stora företag på ett öppensinnat och stöttande sätt
kan vetenskap samarbeta med företag för att minska deras
påverkan på planeten. Det var viktigt att vi inte bara läxade
upp företagen, vi lyssnade också till deras bekymmer och
arbetade med dem för att sammanföra våra två agendor hälsosamt företagande och hälsosamma ekosystem.

Vetenskapsmän är vana vid att arbeta med myndigheter för att
skapa miljöpolicys och myndigheter har en viktig roll i arbetet.
Men det har sina fördelar att arbeta med företag eftersom
de kan anpassa sig snabbt och är verksamma i stora delar
av världen. Dock talar inte vetenskapsmän och företagare
med varandra särskilt ofta, och det finns risk för missförstånd
och att förväntningar inte möts. Om företag knyter an till
vetenskapen och blir bättre på att samarbeta så är de bättre
utrustade för att angripa miljöfrågor och skapa positiva mål för
framtiden. Vårt hav är gemensamt - vårt svar på problemen
måste också vara det!

Slutsats
Vi anser att vårt samarbete mellan vetenskap och företag
är ett bra exempel på en i stort sett outforskad möjlighet:
kraften i att företag och vetenskap tillsammans kan
förhindra skador på miljön. Men det finns också saker du
kan göra för att medverka till ett friskt hav:

Köp bara vildfångad sjömat som är certifierad som
hållbar, t.ex. av Marine Stewardship Council, Friend of
the Sea, eller Monterey Bay Aquarium Seafood Watch.
Köp bara odlad fisk som är certifierad som ‘ansvarsfullt
odlad,’ t.ex. av Aquaculture Stewardship Council eller
Best Aquaculture Practices.
Håll dig uppdaterad om vilka arter av fisk som är hållbara
genom att kontrollera “Fiskguiden” som ges ut av
Världsnaturfonden, WWF.
Minska din användning av plast, särskilt engångsartiklar
som plastbestick och sugrör som ofta hamnar i havet.
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Ordlista med nyckelord
Antibiotika – medicin som angriper bakterier. I fiskodlingar tillsätts antibiotika regelmässigt till vattnet för att förhindra att
fiskarna blir sjuka under ohälsosamma förhållanden. Detta är farligt eftersom det kan leda till utvecklingen av bakterier som är
resistenta mot antibiotika och svårutrotade.
Fiskodling – odlingen av fisk och andra vattenlevande organismer, t.ex. räkor. Odlingar kan upprättas i delar av havet eller i
andra vatten.
Ekosystem – ett samhälle av interagerande organismer (växter, djur, mikroorganismer) och deras omgivning. Varje del av
ekosystemet är sammankopplat med de andra delarna. Ett exempel på ett marint ekosystem är korallrev - stora strukturer av
koraller som inhyser en mängd olika arter.
Tvångsarbete – en situation där en arbetare tvingas arbeta, antingen med hjälp av våld, påtvingad skuldsättning gentemot
arbetsgivaren, eller hot om utvisning eller anmälan till myndigheter (när det gäller icke-dokumenterade migranter).
Överfiske – en situation där mer fisk tas ur beståndet än som kan fortplantas i tid för att hålla beståndet stabilt. Beståndet
minskar därför och till och med kollapsar. Atlantisk blåfenad tonfisk är ett exempel på en art som är hotad av överfiske.
Hållbar / Hållbarhet – generellt sett, om något är hållbart kan det upprätthållas på en viss nivå eller i en viss takt. När det
gäller miljön betyder hållbarhet att man undviker att göra slut på naturresurser för att upprätthålla ett hälsosamt liv på jorden.
Hållbar fisk, t.ex., är fisk som inte har fiskats eller odlats på ett sätt som skadar havet, och inte kommer från en art som är hotad.
Förvaltarskap – övervakande eller omhändertagande av något. Till exempel kan sjömatsföretag ta på sig rollen att förvalta de
delar av havet där de är verksamma.

Testa din förståelse
1

Hur kan sjömatsindustrin eventuellt skada havet?

2

Nämn några fördelar med att vetenskap och företag samarbetar för att ta itu med frågan hur
industrin påverkar havet?

3

Vad tror du är några av svårigheterna med att arbeta med storföretag från en vetenskapsmans
perspektiv?

4

Vilka är några av de frågor som sjömatsföretagen hoppades kunna täcka in i sitt avtal om
förvaltning av havet (SeaBOS)?

5

Kan du komma på några andra sammanhang där vetenskap och företag skulle kunna samarbeta
för att minska industrins påverkan på miljön?

6

Vad kan du göra för att hjälpa till att skydda vårt hav?
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