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• Strategin för Hav och Vattenbruk – del av livsmedelsstrategin för
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Samverkan för en hållbar tillväxt



>250 anknutna företag, > 20 miljarder I sjömatsomsättning i Sverige, tusentals anställda
FR representerar en absolut majoritet av sjömaten i Sverige med ett helhetsperspektiv.

Sveriges
Fiskgrossister



Samverkan gör skillnad..

❑ ATQ
❑ Bilaterala förhandlingar
❑ Handelsbeteckningar

❑ Svenskt fiske till Human konsumtion
❑ Lax – Hälsosamt och Klimatsmart? (RISE)
❑ Hållbar förvaltning Sill, Makrill, MSC Torsk.

❑ EU Ny kontrollförordning 
❑ Strategi för Hav och vattenbruk 
❑ Förändring av HaV Spårbarhetsystem
❑ Lansering av nya branschriktlinjer
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År 2030 används de svenska produktionsresurserna effektivt och hållbart

Målet för livsmedelsstrategin - konkurrenskraftig livsmedelskedja 
✓ Totala livsmedelsproduktionen ökar.
✓ Relevanta nationella miljömål nås.
✓ Skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

+ öka innovationskraften, + sysselsättningen, + lönsamheten, + produktionen - exporten, + Självförsörjningsgrad, - Sårbarhet

03 oktober 2014 - 20 januari 2019 Näringsdepartementet

Mål för den blå näringen enligt Livsmedelstrategin

https://www.regeringen.se/tx/1291


Konkurrensverkets rapport Mat och marknad
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Hur inkluderar strategin för Hav och Vattenbruk den blå livsmedelskedjan?

Yrkesfiske Fritidsfiske fisketurism
Odling av djur

och växter i
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Fiskbranschens yttrande i arbetet
med Strategin för Hav och Vattenbruk

❑ Tydliggör målet med Sjömat utifrån                                     

Livsmedelsstrategin

❑ Uttryck prioritering i fiskeriförvaltningen för 

Humankonsumtions beredning

❑ Värna den blå landsbygdens överlevnad

❑ Förtydliga myndighetsansvaret för blå 

livsmedelskedjan.

❑ Förenkla nationella regelverk utan proportionell 

nytta – specifikt HaV spårbarhetssystem

Resultatet i Strateginför Hav och Vattenbruk
Enligt sista utkast 18 November 2020

• Otydligt mål att stärka den Blå livsmedelskedjan i Sverige.

• Obefintlig koppling mellan fiskeriförvaltningen och
förutsättningarna för den Svenska blå livsmedelskedjan. 

• Avsaknad av värdet av att öka andelen Svenska fiskresurser
som förädlas till human konsumtion I Sverige.

• Strategin önskar ännu mer regelverk för spårbarhet som
aktörerna redan har i sina system utan krav från EU?

”Spårbarheten av fiskeprodukter behöver förstärkas för att möta kraven i EU:s 
kontrollförordning” (Strategin för Hav och Vattenbruk)

Förutom att varken förädling, handel och konsumtion är definierade områden inom 
Strategin för Hav och Vattenbruk har man också tydligt bortsett från grundläggande och 
viktiga frågor för livsmedelskedjan i relation till målen med Livsmedels strategin.



Förtydliga att livsmedelstrategins mål skall genomsyra beslut och 
handlingsplaner också för den blå livsmedelskedjan.

Strategin för Hav och Vattenbruk behöver därmed:
Förtydliga potential och behoven i den blå nationella och regionala livsmedelskedjan

Förtydliga mål och strategi för Ekonomisk hållbarhet som utgår från värdeskapning och
potential I hela den blå livsmedelskedjan utan avkall på Ekologisk och Social hållbarhet.

Slutsatser
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Tack!

Har Ni tankar eller synpunkter 
kontakta oss gärna på
info@fiskbranschen.se


