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Import av odlad fisk

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av kontrollen av
importerad odlad fisk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Under 2017 importerade Sverige odlad lax från Norge för över 30 miljarder kronor. Det
har dock visat sig att dessa odlingar inte är helt oproblematiska, vilket flera vittnesmål
pekat på, däribland en svensk författare som filmade fiskarna i norska laxodlingar.
Filmmaterialet har visat på sjuka fiskar med svamp, stora sår och förvridna kroppar.

Det har även visat sig att laxodlingarna har en negativ påverkan på det vilda
laxbeståndet, som enligt flera rapporter bidragit till att antalet laxar som vandrat upp för
norska älvar har halverats på fem år. Norska vetenskapliga rådet ska enligt författaren
som filmat detta ha angett lus- och infektionsspridning från förrymda laxar inom
odlingsindustrin som den största anledningen till ohälsan även bland vilda laxar. Den
norska odlingsbranschen har själv angett att det enbart under 2017 dog 53 miljoner laxar
i norska odlingskassar och att 100 miljoner kilo mat därmed gick till spillo (därmed
motsvarande cirka 250 miljoner kilo foder, i form av annan fisk).

De norska odlingarna är dessvärre inte ett undantag inom laxindustrin, utan det har även
visat sig vara ett problem i Skottland där man valt att använda så mycket antibiotika och
bekämpningsmedel i odlingarna att det läcker ut i naturen vilket resulterat i att ett 40-tal
vikar förorenats. Problemen i Skottland har bland annat på senare tid tydliggjorts efter
att Marine Scotlands fish health inspectors besökte en fiskodling i september 2018.
Inspektionen skedde efter tidigare avslöjanden om lax som angreps av hundratals löss
och resulterade i ett rekommendationsbrev till företaget då antalet löss överskred det
tillåtna antalet per fisk. Vidare menade inspektörerna att företaget borde se över
nuvarande åtgärder och om behov fanns ta hjälp av veterinär-rådgivning för att
förebygga, kontrollera och minska antalet parasiter. En representant för den skotska
organisationen Scottish Salmon Watch uppgav vidare att hela 82 fiskodlingar överskred
antalet löss per fisk och år under 2017, varför det påbörjats en kampanj för att vidta
rättsliga åtgärder då den skotska djurskyddslagen inte ansågs följas.

Tidningen The Guardian har rapporterat att världens laxodlingsföretag årligen spenderar
över 10 miljarder kronor på att försöka ta bort de utspridda laxlössen med medföljande
smittor. Som följd av att dessa problem blivit allt värre har produktionen av odlad fisk
minskat på flera håll under 2017, då lösningen för industrin är att använda sig av mer
kemikalier. Det råder med andra ord ingen tvekan om att laxodlingar inte är helt
oproblematiska. Vare sig det handlar om att stora mängder giftiga kemikalier används
inom industrin eller att många av de fiskar som vi senare ska äta är smittade eller
angripna av sjukdomar och parasiter är det viktigt med en god kontroll över fisken.
Regeringen bör se över kontrollen av importerad odlad fisk.

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

2

