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Sammendrag 

Rapporten gir en oversikt over de viktigste markedene for villfanget fisk i Lofoten og hvordan 

fisken blir transportert dit. Hovedfunnene her er at godstransport langs vei utgjør den klart 

viktigste transportmåten ut til markedene, mens ferskfisk er mer avhengig av flytransport. 

Noe fisk blir også transportert på kjøl, men dette er en mindre mengde. Våre funn viser at 

dette sannsynligvis er en kostnadsvurdering fra de ulike leddene som er involvert i 

fisketransport.  

 

Fisken fra Lofoten er fisket på en klima- og miljøvennlig måte. Det er imidlertid ingen 

merkeordninger eller sertifiseringer i dag som kan gi et godt bilde til forbrukere og kjøpere av 

fisken om nøyaktig hvor gunstig klimaavtrykket til fisk fanget i Lofoten er. Hovedproblemet er 

at de fleste kjente merkeordninger er nasjonale, og det vil være uhensiktsmessig for 

internasjonale eksportører å sertifisere sitt produkt til ulike kriterier og i ulike ordninger for 

ulike land. Selv om det absolutt kan være en mulighet i de tilfeller hvor eksportørene har et 

tydelig definert hovedmarked innenfor et land. 

 

Den mest innarbeidede ordninga for miljømerking er MSC-ordninga, men ordninga er knyttet 

mot andre aspekter enn utelukkende bare klima. Ordninga er imidlertid godt kjent, og brukes 

også som en merkeordning direkte på produktene. I tillegg arbeides det med å etablere en 

internasjonal standard for klimamerking. Dette arbeidet skjer i regi av Norsk Standard, og 

skulle opprinnelig være ferdigstilt i løpet av 2021. Det har ikke lykkes oss med å få 

tilbakemeldinger om hvorvidt dette vil ferdigstilles i 2021.  

 

Våre undersøkelser viser at det er et betydelig marked for mer bærekraftig mat, men at 

bærekraftsbegrepet rommer ulike diskurser og ulikt fokus på hva som er bærekraftig. I noen 

land kan man være opptatt av at bestanden som høstes er bærekraftig, mens man i andre 

land er opptatt av at fangsmetodene. Andre land igjen er næringsinnhold en del av 

bærekraftsdiskursen. Det er ikke et klart fokus på klimaavtrykk i hovedmarkedene, men i 

Europa og Nord-Amerika er det en økende forståelse og bevissthet rundt sammenhengene 

mellom konsum og transport - uten at dette har gitt seg til uttrykk i konkrete klimamerkinger 

per idag. 
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Erfaringene fra eksisterende merkeordninger viser at det finnes en økende bevissthet i 

markedet rundt miljømerking og klima. Innenfor MSC-ordninga gir dette seg utslag i at det er 

ugunstig om fisket ikke er MSC-sertifisert, mens dersom man sammenligner med bl.a. 

DEBIO-sertifiserte landbruksvarer ser det ut til at det finnes et marked som er villig til å 

betale mer for klima- og miljøvennlige produkter. Som sagt ser imidlertid denne trenden ut til 

å være størst i de europeiske og nordamerikanske markedene.  

 

Norge har vedtatt mål for reduksjon av klimautslipp på alle områder, og grønn 

konkurransekraft skal vektlegges stadig mer. Det vil være strategisk viktig for Lofoten som 

fiskeri- og reiselivsregion å være i front på klimatilpasning av produkter fra fangstfeltet og 

frem til konsument.  
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Forord 

Dette er en rapport utviklet av LoVe Utvikling på oppdrag fra Flakstad Kommune, som del av 

hovedprosjekt om klimavennlig kystfiske. Bakgrunnen for rapporten er at Lofoten tradisjonelt 

har hatt et kystfiske med lave klimautslipp som følge av kort vei til fiskefeltene og som følge 

av en produksjon med lav energibruk. Lofoten har i liten grad sett på potensialet for å 

kommunisere dette ut til markedet. Flakstad Kommune har ønsket å få belyst hvordan 

markedet kan reagere på klimamerking fra fisk med lavt klimaspor, og det har vært vårt 

utgangspunkt i utarbeidelsen av denne rapporten. 

 

Arbeidet med denne rapporten kan knyttes opp mot lofotkommunenes respons på klima- og 

miljøutfordringene i vår tid. Kommunen i Lofoten har gått sammen i programmet «De Grønne 

Øyene.», som er en vekststrategi basert på at kommunene skal satse på grønne og 

miljøvennlige valg. Denne rapporten vil kunne brukes som et kunnskapsgrunnlag i arbeidet 

med utvikling av «den grønne» dimensjonen i Lofoten.   

 

Rapporten har fokus på hvordan råstoff av villfanget fisk og bearbeidet fisk transporteres ut i 

den store verden og hvilke markedsmuligheter som finnes for denne fisken. For å utarbeide 

denne rapporten har vi brukt en kombinasjon av erfaringer fra vårt arbeid i LoVe Utvikling 

AS, samtaler med aktører i fiskerinæringen og Norges sjømatråds utsendinger i ulike 

markeder. Vi har gjennomført en skrivebordsundersøkelse for å samle noe av den 

forskningen og de dokumentasjoner som allerede er utarbeidet.  

 

Vi har samlet en oversikt over ulike merkeordninger som gjelder for  miljø og klima. Det er 

ikke mye internasjonalt arbeid som går direkte på klima, men flere merkeordninger og 

miljømerkinger som ligger i randsonen av klimamerking. De mest sentrale er beskrevet i 

denne rapporten. 

 

Vi har ikke drøftet hvor klimavennlig kystfisket i Lofoten er. Dette har vært gjenstand for 

tidligere arbeid i rapporter utarbeidet av SINTEF og Flakstad kommune, og er derfor ikke en 

del av mandatet i vårt arbeid. Rapportene sier imidlertid at det kystnære fiske i Lofoten er 

konkurransedyktig på miljø, og dette er en forutsetning i denne rapporten. Reiseveien for fisk 

fra Lofoten kan totalt sett tale til fordel for klimaet dersom man sammenligner det med annet 

råstoff og andre matvarer.  

 

https://degronneoyene.no/
https://degronneoyene.no/
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Fisk fra Lofoten blir eksportert over hele verden og er råvaren til millioner av mennesker. Det 

sier seg da selv at et slikt lite og begrenset arbeid bare vil kunne si litt om dynamikken på 

dette feltet. Likevel har vi forsøkt å si noe om de viktigste markedene og de viktigste 

mekanismene i skjæringspunktet mellom marked, kundebevissthet og 

sertifiseringsordninger/ merkevareordninger. 

Hovedprodukter 

Fiskemottakene i Lofoten gjør vurderinger før hver vintersesong på hvor mye de skal kjøpe 

og hvordan dette skal fordeles i ulike markeder. Det er ulikt fra fiskemottak til fiskemottak på 

hvordan fangstene fordeles mot de ulike markedene. Et eksempel på dette kan være 40% 

fersk fisk, 40% tørrfisk og 20% saltfisk. I tillegg kommer bifangst. Biprodukter kan være 

produksjon av torskemager, lever, rogn eller lignende produkter. Det er også kjøp av lever 

og rogn som enten prosesseres selv eller selges videre.  

 

Fersk fisk i denne rapporten omhandler hovedsakelig torsk/skrei. Fisken fiskes av kystflåten 

som leverer til fiskemottak i Lofoten. På fiskemottaket gjøres det det en vurdering av om 

denne fisken skal sendes fersk ut i markedet. Dersom fiskemottaket er registrert i 

Skreiordningen kan mottaket velge å bruke den merkeordningen for å få ekstra pris for 

fisken. Alternativt så selges fersk torsk/skrei gjennom tradere/grossister ut i markedet både i 

Norge og til utlandet. Tradere inngår avtaler om kjøp og salg av fisk enten direkte eller via 

grossister. Flere tradere er lokalisert i Lofoten. Grossister for det norske markedet er 

Domstein og Bama som har store porteføljer. Annen fisk som uer, sei, hyse etc er ikke en 

del av denne rapporten.  

 

Saltfisk er hos mange mottak en produksjon av den største fisken som ikke kan henges til 

tørk, eller som ikke kan sendes ut i ferskfiskmarkedet. Ryggen tas ut og fisken legges i kar 

og saltes. Vannet trekkes ut av fisken og det dannes lake. Når fisken har ligget i salt i ca 3 

uker legges den på paller og modnes. Disse pallene sendes direkte videre til 

Ålesundsområdet for videre bearbeiding til klippfisk, eller via trader til utlandet som saltfisk.  

 

Tørrfisk brukes som en samlebetegnelse på alle fiskeslag inklusiv hoder som tørkes. Denne 

rapporten omhandler tørket torsk/skrei. Fisken blir levert til fiskebruk og hodekappes om det 

ikke er gjort. Lever, rogn og innmat tas ut. Fisken blir sortert etter størrelse og deretter blir to 

og to fisk festet sammen med et hampetau. Henging skjer i forhold til vær og temperatur, og 

dette begrenser perioden det er mulig for å få kvalitetsfisk. Henging skjer i perioden februar 
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til april. Fisken henges opp ved at et kjøretøy holder fiskekar i arbeidshøyde på hjellene. 

Deretter blir fisken hengende til den er tørr og det er bra vær for å hente fisken ned, som 

oftest i begynnelsen av juni. Fisken kappes ned og fraktes inn til tørrfisklager der den stables 

der den ettermodnes innendørs. Noen fiskekjøpere har investert i klimalager som styrer luft 

og fuktighet. Tørrfisken sorteres i ulike kvaliteter alt etter markedet hvor den skal til, og 

lagres innendørs med god lufting til den skal sendes til markedet. Enten selger fiskebrukene 

fisken direkte eller gjennom meglere. Hovedmarkedet for tørrfisk er Italia på eksport og til 

lutefiskproduksjon i det norske markedet.  

 

Biprodukter fra torskefiske er rogn, lever, hoder, rygger, melke og slog.  

● Rogn sukkersaltes i tønner, for deretter å sendes i hovedsak til større foredlere til 

Orkla og Kavli sine kaviarproduksjoner i Sverige.  

● Torskelever selges til råtranprodusentene i regionen som igjen sender dette videre 

til foredlere av tran, som i Norges selges under merkenavnet Møllers tran som eies 

av Orkla. 

● Slog eller restråstoffet, som det kalles i dag, er det som er igjen når torskekroppen 

når hoder, lever, rogn er tatt ut. Dette naturlige råstoffet gikk tidligere tilbake til 

naturen ved utslipp gjennom kaier. På 1990 tallet ble det jobbet med å stimulere til 

økt utnyttelse av restråstoff. Utkastforbud ble innført i 20041 og forbudet står 

beskrevet i Forurensingsforskriften2. Hoveddelen av restråstoffet sendes til ensilasje 

for gjenvinning til nye produkter, mens det er noen aktører som har egne linjer for å 

ta ut torskemager som går til det Asiatiske markedet.  

● Hoder tørkes enten utendørs eller maskinelt innendørs. Hoder var tradisjonelt et 

biprodukt, men i dag satser flere aktører stort på denne produksjonen. 

● Torskerygger tørkes maskinelt og har også funnet veien inn i det afrikanske 

markedet hvor hovedmarkedet ligger i Nigeria.  

 

Fersk fisk har dårlig tid på å komme seg til markedet, derav det kjente sitatet “ingen har så 

dårlig tid som en død fisk.”  Derfor går fersk fisk i hovedsak på trailer ut fra Lofoten, men det 

kan også forekomme med båt,  eksempelvis Hurtigruten. Med mindre trailertransporten skal 

gå nordover, til Narvik eller over Bjørnfjell tollstasjon, er traileren avhengig av ferge. Det er 

ulik lengde og frekvens på fergerutene; Lødingen - Bognes, Moskenes - Bodø, Værøy - 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/ulovlig-fiske/utkast-av-
fisk/id622356/ 
 
2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/ulovlig-fiske/utkast-av-fisk/id622356/
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/ulovlig-fiske/utkast-av-fisk/id622356/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7
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Bodø, Røst - Bodø. På sommeren går det også en sommerrute mellom Svolvær og Skutvik, 

men dette er i en periode med lav aktivitet hos de fleste fiskeforedlerne. 

 

Noen fiskemottak er avhengig av å kjøpe fisk til tørrfiskproduksjon fra Vesterålen, og spesielt 

Myre i Øksnes kommune er en viktig leverandør av råstoff. Da vil det være en eventuell 

fergetransport inn med fersk fisk mellom Moskenes - Værøy - Røst. Hvor store kvantum 

dette gjelder kan variere med hvor tyngdepunktet av fisk er. Eksempelvis i 2021, med lavt 

kvantum av fisk fanget på “innersia”, hadde fiskebrukene større behov for tilførsel av råstoff 

på hjul. Oppkjøp og sammenslåing av fiskemottak har medført at fisk ofte transporteres fra 

Vesterålen til Lofoten i januar-februar, og motsatt veg mot slutten av vintersesongen. Økt 

utvikling av spesialprodukter gjør at enkelte mottak kjøper og transportere nisjeprodukter fra 

andre mottak. Dette er en lokal operasjon som kommer i tillegg til den øvrige transporten, og 

øker de lokalt produserte utslippene i Lofoten. Vi ser også at behovet for denne type 

transport varierer ut fra hvem som har lettest råstofftilgang. Råstofftilgangen kan variere 

mellom ytterside, innerside, Øst-Lofoten, Vest-Lofoten og Vesterålen. 

 

Markedet for fersk fisk er i hovedsak sørpå. Den fraktes som oftest med trailer, men også 

tidvis kan stykkgods fraktes med Hurtigruten for eksempel fra Svolvær, Stamsund eller Bodø 

til eksempelvis Trondheim før omlasting til trailer.  

 

Fersk fisk sendes i kjøletransport, der kassene med fisk også inneholder noe is.  

 

Saltfisk, tørrfisk og hoder har det ikke travelt til markedet og her skjer transport enten med 

trailer, tog eller fraktebåt. Tørkede produkter trenger mindre plass per enhet enn fersk fisk. 

Dermed er behovet for antall transportmidler mindre enn ved fersk fisk. Tørrfisk er et 

energieffektivt produkt i seg selv på grunn av at både vekt og plassbehovet effektiviseres 

som følge av tørkeprosessen og pressing i bunter. 

 

Biprodukter fraktes ut av regionen i hovedsak med båt.  

● Lever transporteres internt i regionen med lastebiler til råtranproduksjon. Deretter 

samles all tran på oppsamlingssteder med hjelp av tankbiler. Transport ut av 

regionen foregår med båt.  

● Rogn sukkersaltes på fiskebrukene og sendes i tønner ut av regionen med båt. 

● Torskemager er et biprodukt som renses på stedet og fryses i større enheter.  

● Restråstoff (tarmer, blod, nyre etc) sendes til ensilasjeanlegg i eller utenfor 

regionen, og denne transporten foregår med lastebil. 
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Produkt: Torsk har svært stor utnyttelsesgrad der alt blir brukt. Avhengig av marked er det 

ulik bearbeidingsgrad. Vi har tatt utgangspunkt i hovedmarkedene for disse produktene: 

fersk fisk, tørket og saltet fisk, foredlet fisk, samt biprodukter. Vi presiserer at vi ikke ser på 

hyse som eksempelvis går til UK, eller laks som ofte sendes fersk til eksempelvis Asia.  

 

Markeder: Det er flere markeder for torskeprodukter. Vi har sett på fersk fisk til Østlandet, 

Polen, Tyskland og Frankrike. Videre har vi sett på tørkede og modnede produkter av skrei 

til Italia, Nigeria og Norge. Biprodukter har et stort potensial i Sør-Korea, der det allerede 

sendes produkter fra Lofoten i dag.  

Sjøstransport kontra annen type transport 

Vi har sett nærmere hvor mye transport som går via sjøen og hvor mye som går via vei eller 

tog.  

 

● Internt i Lofoten og Vesterålen kjøres det trailere både med fersk fisk som skal til 

henging, men også produkter som skal ut av regionen og som må transporteres til 

nærmeste utskipningssted. Ved henting av mer enn 30 tonn er det mulig å hente på 

produksjonssted om kaifasilitetene er akseptable. Bedre kaifasiliteter i Lofoten - og 

spesielt nær fiskebrukene - vil kunne redusere dagens interntransport betraktelig. 

Dette forutsetter naturligvis at transportmetoden er lønnsom. 

 

● For tørrfisk er det ofte et spørsmål om snarlig levering og sikkerhet for lasten for 

både eksportør og importør. For korte leveringsfrister er det ingen alternativer nå til 

trailertransport fra Norge. For tørrfisk er det også et element med sikkerhet for last og 

sjåfør. Som produkt vil tørrfisk egne seg godt på kjøl, men det er få aktuelle 

lastehavner i Italia, og last må omlastes for videre transport. Allikevel er dette en 

effektiv transport miljømessig. Det går 3 trailere fersk fisk på 1 trailer tørrfisk. 

Trailerne fylles fulle før de forlater Norge for en mer effektiv utnyttelse av 

lasteplassen. 

 

● Kystruten Bergen - Kirkenes trafikkeres fra høsten 2021 av Hurtigruten og Havila. 

Kystruten er en rute som brukes til frakt. Rederiet Hurtigruten er en partner på 

leveranse av stykkgods spesielt. Det fraktes lokalt i Nord-Norge, men også 

eksempelvis til Trondheim for videre transport. Her har enkelte aktører påpekt at 

anbudskriteriene for kystruten ikke er godt nok utviklet for transport av gods. Med 

bedre tilbud vil kystruten også egne seg godt også for større partier med fiskegods.  
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● Både saltfisk og tørrfiskhoder er lagringsdyktig og har det ikke travelt til markedet. 

Fisken går som oftest fra Lofoten med båt til Ålesund. Saltfisk bearbeides i Ålesund 

eller sendes videre til Portugal med båt for videre bearbeiding. Tørrfiskhodene går 

også til Ålesund. Derfra sendes hodene med båt innom mange havner til Afrika. Det 

går ingen direkterute, så godset må innom mange havner. 

 

● Fryste mager og biprodukter sendes internt med trailer til fryselager i Leknes havn 

eller i Vesterålen. Derfra sendes dette med frysecontainer på båt til Ålesund til 

Europa og så videre til Asia. 

 

● For bearbeidede produkter til det norske markedet er dette fersk lutefisk som må 

raskt til markedet. I hovedsak går dette ut på trailer. For frysevarer sendes det til 

grossist i frysetrailer, alternativt som stykkgods på Hurtigruten.  

 

Lastebåtene langs kysten i Norge er ofte gamle og lite miljøvennlige, men har stort 

lastevolum som kompenserer utslippet fra transporten sammenlignet med andre 

transportmetoder. Flere fiskebruk har nevnt at det ville vært praktisk for dem å kunne skipe 

råvarene deres ut fra egen hjemmehavn, og flere av mottakene oppgir at de har kaiarealer 

og dybde som gjør at dette kunne vært mulig. Imidlertid krever dette investeringer i 

kaifasiliteter og utbedringer av infrastrukturen i havnene.

 

Hentet fra https://transportutvikling.no/nyheter 

https://transportutvikling.no/nyheter
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Klimaspor i produksjonsprosessen 

De største klimaavtrykkene for hvitfisk er knyttet til fangsting av fisk og transport av fisk. 

Dersom man ser at en fisk er fra Canada vet man at den har potensial for et mye høyere 

klimaavtrykk enn en fisk som er fra Norge. Transportmåtene har mye å si for nøyaktig hvor 

store disse klimasporene er. Imidlertid finnes det klimaspor fra produksjonen som også må 

regnes inn i det totale klimaregnskapet. Noen av disse er mindre klimaspor, mens andre har 

potensial for å bli større. Vi har prøvd å gi en detaljert oversikt over hvilke klimaspor som 

finnes i produksjonsprosessen. 

Logistikk på fiskebruk 

Logistikken på fiskebruk har et relativt lite klimaspor, og da spesielt med trucker og maskiner 

inne på fiskebrukene. Dette avtrykket er mye mindre enn for eksempel transporten og har i 

tillegg den fordelen at det som oftest foregår innenfor et svært begrenset området. 

Fiskemottaket vil ha god kontroll over denne delen av produksjonsprosessen, og det burde 

være realistisk å kunne få utviklet miljøvennlige løsninger til trucker og andre maskiner som i 

dag driver på ikke-fornybar energi.  

Salt 

Salt er et mye brukt råstoff som må importeres inn til Norge. Her ligger det et større 

klimaspor. Hvor saltet importeres fra og hvordan det transporteres vil ha mye å si for 

klimasporet til saltet fisk. Mye råstoff, både ferdigsaltet og usaltet, transporteres til Ålesund. 

Det er tydelig at en høyere bearbeiding og salting lokalt i Lofoten vil kunne gi et bedre 

klimaavtrykk for produksjonen. Fisk som bearbeides i Lofoten vil tape vekt og dermed være 

mer energi effektiv i sin ferd nedover landet.  

Arbeidskraft 

Fiskerinæringa er svært avhengig av arbeidskraft fra hele Schengenområdet. Transport av 

arbeidskraft som kommer fra land utenfor Norge vil også gi et klimaspor på fisken som skal 

produseres. I utgangspunktet vil en produsent som har lokal arbeidskraft ha et lite 

konkurransefortrinn på klima, men likevel ser vi at per i dag er det urealistisk å drifte en stor 

andel fiskemottak uten å bruke hele Schengen som et område for rekruttering. Det finnes 

imidlertid flere initiativ for å få mer lokal arbeidskraft inn i fiskeribransjen. Blant annet 

arbeider Tenk Lofoten med et initiativ for å lære opp lokale fiskeindustriarbeidere. 
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En kan også tenke seg at en økt bruk av lokal arbeidskraft også vil kunne skape andre 

ringvirkninger lokalt. Da mange arbeider sesongbasert vil dette være tilgjengelig arbeidskraft 

for andre næringer som har sesong andre deler av året. Et samarbeid med 

reiselivsnæringen kan være positivt for klimautslippene i reiselivsnæringa også da dette er 

en næring som også er svært avhengig av å rekruttere sin arbeidskraft utover Norges 

grenser.  

Transport fra mottakssted til produksjonssted 

Flere produsenter er avhengig av å motta fisken et sted for så å transportere fisken til en 

produksjonsfabrikk. Bakgrunnen for et slikt behov kan både være begrunnet i behov for å 

kjøpe råstoff, men det kan også være intern transport mellom mottak som bare mottar fisken 

og hvor produksjonen foregår ved et annet mottak. Også tørrfisken har en en transportvei 

mellom mottak og hjeller. Tørrfiskhjellene er ofte ganske nært fiskemottaket, mens transport 

av råstoff og restråstoff gjerne har en lengre reisevei.  

 

Produksjon av tørrfisk 

Majoriteten av tørrfisk og fiskehodeproduksjonen foregår klimanøytralt ved at fisken henges 

på hjell, men noen produsenter produserer også tørrfisk via industriell tørking eller benytter 

seg av klimarom. Et klimarom er det rommet som brukes til etterlagring av fisken hvor 

klimarommet sørger for at fisken har rett luftfuktighet og temperatur. En tørkehall eller 

tørrfiskhall er en hall hvor man gjennomfører hele tørkeprosessen. Bruk av tørkehall har 

betydelig høyere klimaspor enn bruk av klimarom. Begge produksjonsmetodene har naturlig 

nok en energibruk som gir større klimaspor enn utelukkende konvensjonell produksjon. Bruk 

av tørrfiskhaller er vanligere på Island enn i Lofoten. 

Frysing 

Noen av produkttypene som for eksempel torskemager er avhengig frys og kjøl. Dette vil 

også være en produksjon som gir klimaspor. 
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Klima og markeder 

I tråd med at klima blir viktigere og viktigere i den politiske debatten og i de politiske 

virkemidlene blir også forbrukerne mer og mer bevisst på at forbrukerne er lengre unna 

produksjonsprosessen og vet mindre om hvordan varene vi forbruker er blitt produsert. 

Rundt mat er denne bevisstheten ekstra høy både fordi vi har et personlig forhold til maten vi 

spiser og maten er en del av vår identitet. Mat har også direkte påvirkning på oss i form av 

matsikkerhet og ernæring.  

 

Fiskerinæringa i Lofoten har tradisjonelt et lavt klimaavtrykk med kort vei til fiskefelter, mye 

bruk av naturens egne foredlingsprosesser og lavt energiforbruk i produksjonsprosessen. 

Samtidig er vi avhengig av transportveier og infrastruktur som kan være mer eller mindre 

klimavennlig. Spørsmålet er hvorvidt mat med lavt klimautslipp vil kunne gis en høyere verdi 

i markedet enn mat med høy klimapåvirkning.  

 

En undersøkelse fra EU-prosjektet “Strength 2 food3 viser for eksempel at italienere har 

størst kjennskap til PGI merket i Europa (69%), mens det er lavest i Norge. PGI-merket er 

opprinnelsesmerket som er omtalt tidligere i rapporten. 

 

Når det gjelder nasjonale merkinger har prosjektet funnet at nasjonale (miljø-)merkinger er 

langt mer troverdige og tillitsfulle enn EUs miljømerking.  Eksempelvis oppnår den tyske  

Biomerkingen nesten 100 prosent troverdighet i undersøkelsen. Den europeiske merkingen 

får i snitt 34%. EUs miljømerking er vanskelig å forstå da merket sier lite om hva den står for 

og kommuniserer.  

 

Undersøkelsen viser også at ca 70% av de spurte svarer at gjenkjenning av merker betyr 

noe for valg av produkt.  

 

Vi har sett nærmere på ulike merkeordninger. Vi har valgt å skille mellom kvalitets- og 

opprinnelsesmerker og tradisjonelle miljømerker. Kvalitets- og opprinnelsesmerking har noe 

ulik funksjon overfor forbrukerne, men er likevel egnet å si noe om klima- og miljøpåvirkning. 

Imidlertid er det utfordrende å finne en merkeordning som kan si noe godt og eksakt om 

klimasporet til fisk 

 
3 https://www.strength2food.eu/ 
 

https://www.strength2food.eu/
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Før og etter Covid-19.  

Med Covid-19 kom det også en enorm interesse for å lage mat fra bunnen og å lage mat 

hjemme. Vi fikk også se en økning i salg gjennom netthandel. Det har vært en stor økning i 

etterspørsel av lokalprodusert mat under Covid-19 generelt i verden. 

Megatrender innen sjømat 

Megatrender er store trender som er drivere for mindre trender. Megatrender har sakte 

endring. Norges sjømatråd har beskrevet gjeldende megatrender som følgende4 

1. Økt fokus på bærekraft 

2. Større og eldre befolkning 

3. Urbanisering og et travlere liv 

4. Teknologi som endrer samfunnet 

 

Bærekraft ble først definert i 1987 av FN, mens først i 2015 ble de 17 bærekraftsmålene 

underskrevet av alle FNs medlemsstater. Det betyr at bærekraft er et nytt begrep, som også 

kan inneholde ulike tolkninger alt etter økonomisk tilstand og infrastruktur i et land. I tillegg er 

bærekraftsbegrepet mangefasetert med mange ulike fokusområder. Samtidig påpeker 

rapporten at bærekraft er en pådriver for innovasjon. Dette gjelder både produktutvikling, 

emballasje og netthandel.Mer om trendene i rapporten til Norges sjømatråd5. 

Eksisterende kvalitets- og opprinnelsesmerker 

Det er to merkeordninger som fiskemottakene i Lofoten kan benytte seg av per i dag: 

kvalitetsordningen Skrei og opprinnelsesmerkingen Tørrfisk fra Lofoten PGI. 

 

Skrei 

Norges sjømatråd eier og driver kvalitetsmerkeordningen 

Skrei. Dette er et produkt med garantert kvalitet gjennom 

krav til fiskeren og fiskebruket. Kvaliteten sikres på dagsfersk 

 
4 https://sfd-seafood-

prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-
trends.pdf 
 
5 https://sfd-seafood-

prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-
trends.pdf 
 

https://sfd-seafood-prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-trends.pdf
https://sfd-seafood-prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-trends.pdf
https://sfd-seafood-prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-trends.pdf
https://sfd-seafood-prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-trends.pdf
https://sfd-seafood-prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-trends.pdf
https://sfd-seafood-prod.azureedge.net/49e437/contentassets/0dba332688e9480d8738ae88c0359a8c/nsc-top-seafood-trends.pdf
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torsk, som tilfredsstiller kvalitetskriterier, merkes og sendes fersk til markedet6. En tredjepart, 

Norges Råfisklag, kontrollerer fiskebruk, mellomlagring og mottak i utlandet med sin 

Skreipatrulje. Dersom produktene ikke tilfredsstiller kvaliteten i ordningen, kan 

fiskemottakene miste lisens for å selge Skreimerket. Skreimerket torsk er høyere betalt enn 

umerket torsk.  

 

Merket er egnet til å si noe om geografisk opprinnelse av fisken. 

 

Norges sjømatråd:  

https://seafood.no/markedsforing/Merke-og-finansieringsordninger/kvalitetsmerket-skrei/ 

 

Norges råfisklag: 

https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Tjenester/Kvalitet/SKREIpatrulje  

 

Tørrfisk fra Lofoten PGI 

Tørrfiskbransjen i Lofoten har gjennom selskapet Tørrfisk 

fra Lofoten AS forvaltningen av norsk og europeisk 

geografisk beskyttet betegnelse. Tørr tørrfisk av beste 

kvalitet, som er produsert i Lofoten er beskyttet av forskrift7. Produsentene må produsere i 

henhold til forskriften, og være medeier for å bruke merket. Kontroll av produsenter i Norge 

skjer ved Mattilsynet som er tredjeparts kontrollør. I Italia har selskapet inngått lisensavtaler 

med importører og foredlere. Ved rett bruk kan disse benytte opprinnelsesmerkene på 

emballasje - spesielt mot sluttkunde i butikk eller utsalg. Tørrfisk fra Lofoten AS benytter 

DNV-GL som tredjeparts kontrollør av importører og foredlere i Italia. Dersom produsenter 

eller lisenstakere gjør særlig avvik fra avtalene kan selskapene sanksjoneres. 

 

Merket er egnet til å si noe om geografisk opprinnelse av fisken. 

 
6 
https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/skreiveiledning2012_3
_lowres.pdf 
 
7 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2007-12-11-1814 
 

https://seafood.no/markedsforing/Merke-og-finansieringsordninger/kvalitetsmerket-skrei/
https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Tjenester/Kvalitet/SKREIpatrulje
https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/skreiveiledning2012_3_lowres.pdf
https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/RafisklagetDokumenter/Nettbutikk/skreiveiledning2012_3_lowres.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2007-12-11-1814
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Ulike miljømerker, klimamerker og sertifiseringer 

Ved flere anledninger har det vært diskutert klimamerking politisk, og det har vært diskutert 

hvorvidt det skal tas initiativ til en nasjonal klimamerking. Enn så lenge har ikke dette skjedd, 

og flere organisasjoner peker på at det bør arbeides for å utvikle en internasjonal 

merkeordning. Utfordringen for forbrukere i dag er at det allerede finnes et mylder av ulike 

typer klima og miljømerking. Dette kan være interne merkeordninger for konsern som for 

eksempel Orkla eller Coop, men det er også nasjonale ordninger for ulike felt.  

 

I dag er det lovpålagt å gi informasjon om både innhold og produksjonsland. Dette gir i dag 

en pekepinn på hvorvidt produktet er lokalt eller ikke. Imidlertid er det vanskelig for en 

forbruker å vurdere hvorvidt produksjonsprosessen og transporten har vært mer eller mindre 

miljøvennlig. Det er ofte enklere å finne informasjon om produksjonsprosesser innenfor 

enkelte områder enn å finne informasjon om transportmåte. 

 

Det er også en trend mot at det i større og større grad merkes hvor matprodukter hentes fra. 

Det er for eksempel i dag helt vanlig at man på potetgullposen merker hvilken gård potetene 

er fra. Det er også ulike begreper som brukes om maten og hvor det heller ikke er 100 

prosent enighet om hva begrepene betyr. Lokalmat og kortreist mat er to begreper som ofte 

kan bety det samme, men som andre kontekster ikke betyr det samme. Lokalmat fra Lofoten 

kan selges over hele verden, men er ikke nødvendigvis kortreist når den selges utenfor 

Norge. Kortreist mat peker mer mot at maten ikke har reist langt, men ofte er det konteksten 

som avgjør hva som er langt og hva som ikke er langt. Tidligere i år har det vært en debatt 

om hvorvidt makrell i tomat produsert på Vestlandet kan kalles kortreist om det selges i hele 

Norge - og hvorvidt tomater fra Portugal forhindrer det samme produktet å være kortreist. 

 

Vi vil i det videre se litt på de ulike merkeordningene som er interessante for 

problemstillingen rundt klimapåvirkning og fiskerier. 

NS 9418 

Det finnes i dag ingen merkeordninger for 

klimaspor, men det er utarbeidet en egen 

nasjonal standard for villfanget fisk og 

oppdrettsfisk. Denne standarden ble 

utarbeidet i 2013. Utfordringen med 

nasjonale standarder er at mesteparten av 
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norsk fisk eksporteres til utlandet. En norsk standard på fisk vil fungere på all fisk som er 

fangstet og transporteres internt i Norge, mens fisk som eksporteres til utlandet vil ikke 

kunne sammenligne norske produkter med andre produkter fangstet og produsert i andre 

land. Derfor har også Nasjonal Standard påbegynt et internasjonalt arbeid som forventes 

ferdigstilt i løpet av 2021.  

 

En ny internasjonal sertifisering vil være en viktig standard for bedrifter som arbeider med 

eksport av sjømat. Standarden vil gjøre at man får mulighet til dokumentasjon av eget 

klimaspor, men vil også gir bedriftene en sterkere mulighet for rådgivning og 

kompetanseheving rundt hvordan man kan måle og senke klimasporene av egen 

produksjon. Viktigst av alt er det at denne standarden vil gi mulighet til å sammenligne 

klimaspor for ulike produkter. 

 

ISO-merking er ikke nødvendigvis veldig kjent for sluttbrukeren, og vil ikke nødvendigvis 

være et virkemiddel som bidrar til at forbrukerne får bedre kjennskap til produksjon- og 

transport av maten de konsumerer. 

DEBIO 

DEBIO er en merkeordning som er mest kjent for å sertifisere økologisk mat. Ordningen er 

mest benyttet til landbruksproduksjon og mindre kjent som sertifiseringsordning for 

sjømatsektoren selv om man finner Debio-merkede sjømatprodukter også. Debio sertifiserer 

også andre produktområder enn bare mat. Imidlertid er det interessant å se utviklingstrekket 

innenfor landbruket og sammenligne med de manglende merkeordningene for 

sjømatnæringa. 

 

Landbruksnæringa blir i mange områder 

pekt som et område med langt høyere 

CO2-utslipp enn hvitfisknæringa. Til tross 

for dette, eller kanskje på grunn av dette, 

er landbruksnæringa kommet lengre med 

merkeordninger enn sjømatnæringa. 

DEBIO-merkinga er en kjent merking 

både blant norske forbrukere og blant 

norske produsenter. I tillegg finnes det 

økonomiske fordeler med å ha økologisk landbruksproduksjon som et insentiv til de som 

ønsker å sertifisere seg og som ønsker å produsere økologisk.  
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DEBIO-merkinga er en merking som bidrar til bevissthet og høy tillit hos forbrukere. DEBIO-

merkinga er en nasjonal ordning. En stor andel av norsk fisk konsumeres utenfor Norge og 

derfor ville en merkeordning som DEBIO-hatt begrenset betydning i landene utenfor Norge 

med mindre man arbeidet aktivt for at markedene skulle kjenne til hva merkingen innebærer. 

Selv med et aktivt arbeid mot markedene er det ikke sikkert at en nasjonal ordning ville hatt 

samme legitimiteten i for eksempel Italia som i Norge. 

 

Imidlertid er DEBIO-merkingen et eksempel på en merkeordning som er bygget opp og 

utviklet over 30 år og som i dag er en godt kjent merkeordning for forbrukerne. Dette viser at 

nasjonalt er det mulig å bygge ut lignende ordninger for fiskerinæringa.  

 

Debio er i likhet med sine nordiske søsterorganisasjoner medlemmer i Ifoam Organics 

International, og har også tilpasset regelverket til EU. Dette kan være en god plattform å 

videreutvikle merking til å omfatte konkrete klimautslipp i matverdikjeden.  

Marine Stewardship Council (MSC) 

MSC er ikke en klimamerking, men en merking som viser hvordan produktet forholder seg til 

forvaltning og bærekraftig høsting. Per i dag er 15 norske fiskerier sertifisert med det blå 

MSC-merket. MSC-merkingen tar utgangspunkt i vitenskapelige råd i sin sertifisering av 

fiskerier og kvoteordninger er grunnlaget for merkingen. 

Ordningen er en godt innarbeidet ordning i Norge og 

internasjonalt, og er en kjent ordning både blant forbrukere 

og eksportører. MSC er en ordning som er spesielt viktig 

for torsk, sei, hyse, reker og krillfiske. Spesielt interessant 

med en så innarbeidet ordning er at ordningen har 

mulighet til å si noe om bevisstheten rundt bærekraftige 

produkter.  

 

Ifølge en kommentar av Janita Arhaug i Fiskeribladet 

(29.06.2021) har en slik sertifisering stor betydning for 

enkelte marked. Arhaug trekker spesielt frem 

Storbritannia, Tyskland og Frankrike som spesielt viktige markeder for MSC-merkingen, og 

at de største kundene er de som er mest bevisst merkingen. Sertifiseringen brukes 

hovedsakelig som et kvalitetsstempel og en dokumentasjon.  For USA og Asia er det et 
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varierende marked for en slik merking, mens Afrika og Latin Amerika har en slik merking 

ingen effekt.  

 

Med MSC-merkingen vises det til at merkingen ikke nødvendigvis gir en merverdi, men at 

mangelen på miljømerking gir en lavere markedstilgang og lavere pris i det områdene hvor 

merkingen er viktig. Dette tyder på at det spesielt hos større kunder er en bevissthet rundt 

miljømerking og bærekraft. Imidlertid må det påpekes at MSC-merkingen er det mest 

anerkjente miljømerket innen fiskerier, og har vært i markedet siden 1997. MSC ble startet 

av WWF og Unilever i 1997, men har vært en selvstendig organisasjon siden 1999.  

Miljøfyrtårn 

Miljøfyrtårn er en lavterskelordning for bedrifter som ønsker å 

sertifisere sin virksomhet. Ordningen er en miljøordning som 

arbeider med dokumentasjon og systemer for forbedring. 

Miljøfyrtårnordningen muliggjør intern klimadokumentasjon for 

bedrifter som er med i Miljøfyrtårn. Dette er en 

dokumentasjon som vil kunne brukes til å regne ut total 

klimabelastninger i næringen f.eks. i forbindelse med arbeidet 

i De Grønne Øyene. Ordningen baserer seg på medlemskap 

og rådgivning av miljørådgivere over hele landet. Ordningen er norsk, og er dermed lite 

egnet for å øke verdiskapingen i det utenlandske markedet.  

 

Imidlertid finnes det ingen egen kategori for fiskerirelatert virksomhet slik at fiskefartøyer og 

fiskeforedlingsbedrifter har per i dag ingen mulighet til å sertifisere seg.  

Næringssamarbeidet for klimamerking av mat 

De store næringsaktørene i Norge har startet et samarbeid rundt klimapåvirkning og mat. 

Det er imidlertid noe utfordrende å finne tilgjengelig informasjon om dette arbeidet. 

Dagligvarekjedene må, som de store aktørene, være en pådriver for bærekraft. Dette er en 

del av attraksjonsverdien for norske konsumenter. Fokus på emballasje har utviklet seg raskt 

og allerede i 2020 ble et emballasjekluster, Circular Packaging Cluster etablert som 

Arenaprogram med støtte fra Innovasjon Norge. Sammenslutningen teller 45 aktører med de 

største aktørene innen produksjon, salg, distribusjon og teknologi.  

 

I Norge har bærekraftsbegrepet hatt fotfeste en stund, samtidig som innholdet ikke er tydelig 
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definert (Samuelsen, 2020). I 2017 strandet en hval med 30 bæreposer i magen8. Det satte 

fart på diskusjonen om plast og emballasjebruk i Norge. I 2018 kom fagråd om emballasje 

som viser til utfordringer i bransjen og mulighetsrommet. Rapporten viser blant annet til 

eksempler på nytenking på emballasjeutforming for å redusere svinn på paller i frakt.  

 

 

Kari Bunes, leder for emballasjeforeningen sier at: “De mest betydelige effektene av et mer 

sirkulært system vil relatere seg til å erstatte, resirkulere eller endre plastemballasjen. Det er 

her systemet har sine største utfordringer.” 

Marked og etterspørsel etter bærekraftige 

produkter 

Vi har kontaktet en del av Norges sjømatråds sine utsendinger i de ulike landene. Nedenfor 

gir vi en kort beskrivelse av dagens situasjon og konsum, samt etterspørsel etter 

bærekraftige produkter. Fokuset på klimaspor er ikke nødvendigvis hovedfokuset innenfor 

bærekraft. I mange tilfeller vil man tenke emballasje, produksjonsmetode og forvaltning når 

man tenker på bærekraftig mat. Samtidig er det et økende fokus på klimaavtrykk også på 

mat, 

 

I tabellen på neste side har vi laget en oversikt over hovedmarkedene for norsk torsk, og vi 

har beskrevet sammenhengene videre i rapporten. Her har vi også beskrevet hvordan de 

som kjenner markedene godt vurderer bevissheten rundt klimapåvirkning på mat.  

 
8 https://snl.no/plasthvalen 
 

https://snl.no/plasthvalen
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Oversikt over de viktigste landene for eksport 
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Norge: Fersk og modnet fisk 

Konsumet av fersk fisk i Norge handler om enkel tilgang, det vil si hva som er tilgjengelig i 

dagligvare. Det har i de siste årene kommet flere produsenter, spesielt i Vesterålen hvor de 

sender ferdig emballert fersk fisk til dagligvare i Norge. I tillegg sendes det Skreimerket fersk 

fisk til spesialbutikker og butikker med ferskvaredisker. Tilgjengeliggjøring i forhold til krav 

hos konsument er viktige elementer for å øke konsumet av fersk fisk.  

 

Salg av lutefisk har økt gjennom Horeca og dagligvare. Horeca er markedet for hotell, 

restaurant og cateringbransjen. Produsentene sier at i koronaåret 2020 ser det ut til at frafall 

av Horeca ble kompensert i dagligvare.  

 

Tørrfisk har derimot ingen tradisjon i Norge, og det jobbes fra flere produsenter for å få 

produktet inn i dagligvare og for å få gjort produktet kjent hos konsumentene. Det er i dag 

flere aktører som tilbyr gryteklare tørrfiskprodukter i fryst tilstand i dagligvare. Innpass hos 

dagligvare og å øke etterspørselen hos konsument er et langvarig og utfordrende arbeid.  

 

I Norge har det “alltid” vært en troverdig produksjon av (kvalitets-)mat. Det er i løpet av de 

siste 10-15 årene kommet nye og billigere produkter på markedet. Vi ser ofte at billigere 

produkter har råvarer som har lengre transportvei eller annen produksjonsmåte enn de 

dyrere produktene. Billigere produkter og matskandaler bidrar til et behov for å 

dokumentere/kommunisere hvordan mat er produsert og hva de inneholder. Derfor ser vi 

også en økning i produkter med ulike merker som Nyt Norge, Debio, Skrei, Spesialitet m.m. 

Fersk fisk kan være merket med Skrei, mens aktørene i sammenslutningen Tørrfisk fra 

Lofoten AS kan bruke beskyttet geografisk betegnelse.  

Sentral-Europa: Skrei til Tyskland, Frankrike og Polen 

Norges sjømatråd utviklet en kvalitetsmerkeordning for norsk skrei allerede i 1996. Spania 

var først ute, tett fulgt av Frankrike mens Tyskland kom først med i 2006. Det ble utviklet en 

kvalitetsstandard for ordningen som ble offisiell i 2006 under Norsk standard. 

 

Det tyske markedet anses som det største norske markedet for norsk sjømat. Sjømaten 

kommer både direkte fra Norge, men også via bearbeiding i Danmark og Polen.  

 

I nyhetsbrevet til Norges sjømatråd i juli 2021 beskriver de etterspørselen som følger; Kristin 

Pettersen som er utsending skriver at hun, …”registrerer nå flere interessante endringer, 
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spesielt blant de aller yngste konsumentene. Bærekraft og sunn ernæring er blitt stadig 

viktigere for denne gruppen. Likevel er det de som spiser minst sjømat.9 

 

I Polen konsumeres det fersk fisk, men landet er også en stor mottaker for å bearbeide fisk. 

Mye av det som importeres til Polen sendes videre til dagligvare eksempelvis i Tyskland.   

Italia: Tørrfisk 

Handelsmannen Querini fra Venezia overvintret på Røst på 1400 tallet og returnerte til Italia 

med tørrfisk. Dette er på en måte fortellingen om hvordan den moderne tørrfiskhandelen 

startet til Italia. Regionen Veneto, der Venezia ligger, er fremdeles i dag den største på 

konsum av tørrfisk. Det er variasjon i de ulike regionene i Italia på konsum av tørrfisk. 

Regionene kan tredeles inn i stort forbruk, forbruk og fraværende forbruk av tørrfisk. Til tross 

for at tørrfisk er i en av de fem nasjonalrettene er det regioner nesten uten konsum av 

tørrfisk.    

 

Konsumet gjelder både hel tørrfisk, utvannet og bearbeide produkter. Salg foregår fra 

tradisjonelle markeder og fiskebutikker, og med bearbeidede produkter øker konsumet i 

dagligvare.  

 

Tørrfiskretter er tradisjonelt noe som konsumeres i den “kalde” årstiden og forbindes gjerne 

med tradisjoner rundt jul og påske, altså mer spesielle anledninger.  Samtidig er det viktig å 

vite at hver region har sine mattradisjoner, så bruk av tørrfisk henger ofte sammen med 

tilgang på andre produkter i disse regionene.  

 

I 2020 ble det for første gang lansert produkter med opprinnelsesgaranti fra Lofoten gjennom 

merkeordningen Tørrfisk fra Lofoten PGI. PGI merket er som nevnt tidligere det geografiske 

opprinnelsesmerket på tørrfisk.  

 

Bærekraft er viktig for spesielt de yngre generasjonene. Nylige undersøkelser gjennomført i 

2020 av AC Nilsen, i Italia, viser at italienere gjenkjenner PGI-merket i større grad enn 

tidligere. Unge folk stoler også mer på merking, da disse sannsynligvis har mindre produkt- 

og produksjonskunnskap.  

 
9 https://seafood.no/aktuelt/nyheter/na-spiser-tyskerne-sjomat-som-aldri-for/ 
 

https://seafood.no/aktuelt/nyheter/na-spiser-tyskerne-sjomat-som-aldri-for/
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Portugal: Saltfisk 

Den store etterspørselen av sjømat fra Norge til Portugal er saltfisk/klippfisk. Saltfisk blir 

produsert i Lofoten, mens det i Ålesund er klippfisktørkerier. Noe saltfisk sendes også 

direkte til Portugal hvor den tørkes.  

 

Den islandske klippfisken anses som bedre enn den norske, blant annet er den islandske 

hvitere av ulike årsaker. Den norske saltfisken/klippfisken blir gulere da denne beiter på mer 

fet fisk som sild og lodde. I Norge er det forbudt med tilsetningsstoffer. 

 

Klippfisk har lange tradisjoner i Portugal. Portugiserne begynte å fiske torsk utenfor 

Newfoundland på 1500-tallet til kollapsen i det nordvestlige atlanterhavstorsken var et 

faktum på 1990-tallet10. I flere hundre år hadde portugiserne bygget opp et fiskeri basert på 

konservert, saltet og tørket, fisk. Med kollapsen i det portugisiske markedet kom norsk 

saltfisk inn. I dag produseres det klippfisk av både saltfisk og frossen fisk i Portugal. 

Opprinnelsesland er viktig for konsumenten.   

 

I Portugal er klippfisk en helt sentral del av kostholdet, ikke bare på grunn av fiskerihistorien, 

men også på grunn av religiøse fastetider11. I dag er klippfisk tilgjengelig både på markeder 

og dagligvarehandel. 

Sør-Korea: Biprodukter 

Norges sjømatråd har utarbeidet en rapport om konsum i Sør-Korea (Norges sjømatråd 

2020). Funnene viser blant annet at Sør-Korea er at av de landene i verden med høyest 

sjømatkonsum pr innbygger, 59 kg/pr pers mot norsk konsum på 49,9 kg/pr pers i 2019. 

 

Forbruket er noe ulikt fordelt om det er konsum hjemme eller på restaurant. Makrell er 

populært både hjemme og ute. I tillegg spiser folk både blekksprut, en lokal fiskeart (Hairtail 

fish), reker og kveite. På restaurant øker konsumet av laks.  

 

Også i Korea legger konsument vekt på merkeordninger som en informasjonskanal for 

sikkerhet. Mattrygghet er det viktigste elementet når Koreanere velger sjømat. Mattrygghet 

er en av de viktigste elementene i bærekraftdiskursen i Sør-Korea.  

 
10 https://gaz.wiki/wiki/no/History_of_Newfoundland_and_Labrador 
 
11 http://mittportugal.anupa.no/mat-og-drikke/klippfisk/historikk/ 
 

https://gaz.wiki/wiki/no/History_of_Newfoundland_and_Labrador
http://mittportugal.anupa.no/mat-og-drikke/klippfisk/historikk/
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Netthandel var viktig tidligere, og har bare økt med nedstenging som følge av Covid-19 i 

Sør-Korea. Dette gjelder også levende produkter.  

Nigeria: Tørkede hoder og tørrfisk 

Nigeria har hatt tilgang på tørrfisk siden slutten av 1800-tallet. I dag er hovedimporten fra 

Norge tørkede hoder, men det er også en liten del hel tørrfisk til stede. Salget av 

tørrfiskprodukter foregår uemballert og selges derfor på åpne markeder.  

 

Tørrfiskhoder blir sett på som smakstilsetning og en proteinkilde, mens tørrfisk (tørr eller 

utvannet) kan få en økende etterspørsel i godt betalte segmenter om produktene blir 

tilgjengelig emballert og i spesialbutikker og kjedebutikker.  

 

Klimafokus er noe som også kommer i Nigeria. Også her merkes endringer i klima, men det 

er bærekraftperspektivet som spås vil være det miljømessige fokuset fremover. 
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Illustrasjon av logistikk 
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Bildet på forrige side viser de vanligste veiene for transport av fisk. Tabellen viser at Ålesund 

er et viktig knutepunkt for fisken som reiser ut i den store verden, og at dette skjer via både 

vei og kjøl. Ålesund er både viktig for bearbeiding av fisk og for videre transport. Fra Ålesund  

foregår majoriteten av transporten til sjøs.  

 

Tabellen viser også at i markedene i Portugal, Nigeria og Sør-Korea er det vanlig med 

båttransport for å nå det endelige markedet. Oslo er en viktig hub for transport som 

transporteres over vei og hvor transportene skal gå videre til Europa over vei. Markedene i 

Sentral-Europa (Polen, Frankrike og Tyskland) foregår ofte transporten direkte til markedene 

fra produsent.  

Kunnskapsgrunnlag utarbeidet av andre 

Nedenfor finnes et resyme av funnene i rapporten “Klimaregnskap for norsk sjømatnæring 

(FHF/Sintef Ocean 2020) - Faglig sluttrapport - Oppsummering av hovedrapporten” 

  

Norsk fisk selges til nasjonalt og internasjonalt marked. Krav til klimadokumentasjon fra 

myndigheter, supermarkedkjeder og forbrukere forventes å øke. Etter hvert vil det bli lagt 

større vekt på klimapresentasjon, og kunnskap om eget klimaspor og ressursbruk vil øke. 

Den opprinnelige studien fra FHF/SINTEF ble gjennomført i 2008-2009, og oppdatert i 2020. 

Arbeidet med analysen hadde disse oppgavene. 

  

● Sammenligne norske fiskeprodukter med andre proteinprodukter 

● Foreslå mulige tiltak og beskrive effekten av disse 

  

Rapporten viser at i løpet av de siste årene har klimavtrykket av lakseprodukter økt, mens 

klimaavtrykket av torskeprodukter er redusert. Vi har lokalt i Lofoten sett flere investeringer i 

båter som både bruker tradisjonelle energikilder, samt nye og mer klimavennlige 

energikilder. Uansett hvilken energikilde man velger vil økt lastekapasitet gi et mer effektiv 

fiske og man vil kunne spare klimautslipp. I tillegg er teknologien kommet så langt at det er 

gjort flere investeringer knyttet til mer klimavennlige energikilder. 

 

På grunn av det kystnære fisket, energieffektivitet i båtene og det at torsken er villfanget og 

klimavennlig produsert har fiskeproduktene i undersøkelsen mindre klimautslipp enn 

landbasert kjøtt. Dette er i liten grad kommunisert ut til markedet og representerer en 

mulighet for hvitfisksektoren.  



 

29 

 

Studien inneholder i liten grad det lokale perspektivet og tar inn over seg et makroperspektiv. 

Dette gjør at studien er svært overordnet og produserer ikke kunnskap om lokale 

sammenhenger og lokale verdikjeder. Studien anbefaler også at sjømatsektoren bør samle 

inn og legge bedre til rette data som behøves for å beregne klimaavtrykk. Erfaringene med 

sjømatnæringa tilsier at dette vil være strategisk lurt. Det finnes fortsatt utfordringer knyttet til 

å kommunisere ut klimaspor på en god måte, men sjømatnæringa bør forberede seg på at 

dette er et konkurransefortrinn som kan benyttes til deres fordel.  

 

Bærekraftsmål nr. 13 tar opp påvirkninga vi mennesker har på miljøet. Produksjon og forbruk 

av mat står for en stor del av den globale miljøpåvirkningen. Denne forventes å øke i takt 

med økende befolkning og økonomisk vekst. Disse to faktorene har ført til et økt konsum av 

animalske matvarer. Analyser av klimasporet til europeiske husholdninger viser at 20-30% 

av husholdningenes klimaspor kommer fra matproduksjon. Analysen i 2009 tok for seg 22 

sjømatprodukter og sammenlignet disse med landbaserte europeiske kjøttprodukter. Økt 

energieffektivitet, endret bruk av kjølemiddel i norsk fiske, høyt svinn i havbruksnæringen og 

endringer i transport for fisk og fiskeprodukter er eksempler som virker inn på 

klimaregnskapet. Analysen tok for seg fiskeprodukter fra fiske og produksjon av ingredienser 

til fôr frem til forhandler og til konsum. Enheten som var brukt er 1 kg spisbar sjømat hos 

forhandler og i tiltaksanalysen er enheten 1 kg spist fisk.  

 

Tabellene viser klimasporet til de 21 produktene som omfattes av studien, inkludert transport 

til grossist.  
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Vi har også tatt med en tabell over klimasporet knyttet opp mot selve fisket. 
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De pelagiske produktene har noe lavere klimautslipp enn villfanget hvitfisk. Dette har 

sammenheng med at fisket er mer effektivt. Båtene tar ofte større kvantum i hvert sjøvær og 

kan ofte gå mer målrettet etter fisken enn hvitfisk. Samtidig viser også tabellen at det for de 

fleste hvitfiskarter ligger et potensial i å bortimot halvere klimautslippene dersom man 

produserer og fanger fisken på mest mulig klimavennlige måte.  

 

Videre har studien til SINTEF identifisert tiltak for å redusere klimagassutslipp og potensial 

for reduksjon er kvantifisert. Vi tar her opp noen av de punktene som kan knyttes mest opp 

mot vår egen rapport. 

 

Noen av tiltakene som foreslås i rapporten til SINTEF er å forbedre drivstoffeffektiviteten til 

fiskefartøyer og bytte til alternative drivstoff, for eksempel hydrogen og flytende naturgass. 

Rapporten peker også på å bruke kuldemedier med lavt klimagassutslipp og forbedre 

drivstoffeffektiviteten av kjøling ombord.  

 

Forbedring av klimavennlige energikilder krever imidlertid en betydelig investering i 

infrastruktur. Dersom Lofoten i større grad skal elektrifiseres må det sikres kapasitet og 

infrastruktur til fiskeværene. Flere av fiskeværene i Lofoten ligger dessuten ikke langs 

hovedlinjen i strømnettet, og vil kreve at infrastrukturen inn til fiskeværene også utbedres. 

Dette vil kreve at det bygges ut både tilstrekkelig kapasitet i strømnettet, men det vil også 
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kreve at kaifasiltieter og kaianlegg oppgraderes med lademuligheter for både trailere og 

båter. En kan i fremtiden se på at et fiskevær ikke bare er et sentrum for fiskeriaktiviteter, 

men også som et sentrum med infrastruktur og service knyttet til energi.  

 

Hydrogen er mindre benyttet enn strøm, og bruk av hydrogen som energikilde er ikke like 

høyt oppe på den offentlige agendaen som strøm. For Lofoten har det flere fordeler. 

Hydrogen krever mindre investeringer i infrastruktur i en komplisert øyregion, og man kan i 

større grad bruke allerede eksisterende infrastruktur og logistikk. En større satsing på 

hydrogen krever imidlertid også at man sikrer en hydrogenproduksjon og logistikk som er 

mest mulig lokal og som har en sikker forsyning. I Lofoten med utfordringer knyttet til 

geografi og topografi kan hydrogen være et godt alternativ til strøm.  

 

Rapporten til SINTEF peker på at det må komme en større bruk av biprodukter langs hele 

verdikjeden. For mange fiskeforedlere er biproduktene allerede viktige ekstrainntekter fordi 

man har utviklet nisjeprodukter som selges til et høyt betalende marked. Dette har vært 

viktige inntekter for fiskebrukene ved siden av volumproduktene. Også fordi at noen av disse 

produktene skaper arbeidsplasser utover de tradisjonelle sesongene. Bruk av biprodukter er 

i mange tilfeller så spesialisert både i produksjon og i markedskompetanse at man er 

avhengig av kjøp og salg av råstoff mellom ulike mottak i regionen. Dette vil igjen øke 

transportbehovet.  

 

Dette står noe i kontrast med rapportens anbefalinger om å minimere transportbehovet ved 

foredling og transport av biprodukter. Det viktige for å minimere transporten av biprodukter 

er at disse bearbeides i så stor grad som mulig ved mottaksstedet. Imidlertid er det ikke alle 

produkter som kan bearbeides fullt ut før de kan selges. Eksempelvis vil ikke et mottak uten 

tørrfiskhodepresse kunne presse hodene sine før transport, og da må disse hodene 

transporteres til et sted hvor de kan bearbeides på denne måten. Alternativet er at bedriften 

selger hodene selv, men da vil transporten til Nigeria igjen være mindre klimavennlig. Mange 

biprodukter står overfor liknende problemstillinger fordi en spesialisert produksjon også 

krever spesielt utstyr, maskiner og kompetanse.  

 

Studien til SINTEF viser at biproduktutnyttelsen er allerede relativt høy, men full utnyttelse 

ville, når det gjelder hyse levert til London, ytterligere redusert utslippene i hele 

distribusjonskjeden med 10- 15%. 
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SINTEF peker også på at man må skifte til mer klimaeffektive energiformer. Her kan man 

både se på mulighetene for å skifte energikilde i allerede eksisterende transport som f.eks. 

ved veitransport. Imidlertid krever dette at infrastruktur over hele Europa blir utviklet. Norge 

ligger lengst fremme i verden når det kommer til å bygge ut elektrisk infrastruktur på vei, 

men siden fisken blir transportert langs hele Europa vil elektrifisering kreve at det er mulig å 

gjøre denne transporten i andre land.  

 

Imidlertid er det fullt mulig å også tenke seg større transport langs skinner og med kjøl. Flere 

av fiskemottakene peker på at de har tilgjengelig kaiarealer og at det vil være en 

arbeidsbesparende prosess å kunne skipe ut varer fra eget anlegg eller fra kai ved 

fiskeværet. Slik situasjonen er nå vil dette kreve både investeringer i kaianlegg og 

infrastruktur lokalt, og det vil sannsynligvis i enkelte tilfeller kreve utbedringer av havner.  

 

I arbeidet vi har gjort med vurderinger rundt transport har vi ikke greid å innhente mye 

opplysninger fra lokale aktører rundt økonomien i å transportere på kjøl, men flere peker på 

at dette sannsynligvis er den endelige vurderingen til de som hyrer inn logistikk. Vei blir 

sannsynligvis valgt fordi dette er den mest kostnadseffektive metoden for transport. I en 

markedsstyrt virkelighet vil da til syvende og sist vurderinga være om senkede kostnader 

som følge av lavere intern transportering, færre omlastningsoperasjoner og lavere kostnader 

som følge av nye energikilder vil være attraktivt nok til å forsvare investering og utvikling av 

lokal infrastruktur knyttet til kaier og havner. Samtidig er det nærliggende å tro at et grønt 

skifte i fiskerinæringa hvor både båter og anlegg vil gå over på nye energikilder vil måtte 

utvikle betydelige investeringer og endringer i dagens infrastrukturer i havnene allerede, og 

at det da også vil være naturlig å tenke mulighetene for utskiping som en del av denne 

helheten.  

 

I tillegg til transporten ut fra mottakene er det også klimautslipp ved transporten inn til 

mottakene. Rapporten til SINTEF viser at hvis all torsk ble fanget av fartøyene som i dag 

fisker med høyest drivstoffeffektivitet i hver flåtegruppe, kan karbonavtrykket samlet i hele 

distribusjonskjeden for fersk torskefilet levert til Paris bli nær halvert. Dette viser at det ligger 

et betydelig potensiale i fornying av fiskeflåten 

 

Studiene til SINTEF anbefaler også å helt eller delvis fase ut flyfrakt for norske 

sjømatprodukter.  
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Oppsummering 

Vi har som nevnt tidligere tatt utgangspunkt i vårt eget utviklingsarbeid rettet mot 

sjømatsektoren, og kombinert dette med kunnskapsgrunnlag produsert av andre. Slik har vi 

fått kombinert praktisk kunnskap med teoretisk kunnskap. Vårt arbeid med oppdraget for 

klimasatsprosjektet i Flakstad viser at det er en gryende bevissthet rundt klimasporene til fisk 

blant forbrukere, og også en gryende bevissthet hos importører og i salgsleddene. 

Forbrukere, spesielt i Europa, er mer bevisst på produksjonen og transporten av maten de 

spiser, og hvilke belastninger deres valg har på klimaet. Dette fører til et stort søkelys på 

lokalmat og lokal produksjon. Aktørene i sjømatnæringen bør derfor samle inn og legge 

bedre til rette data som behøves for å beregne klimaavtrykk 

Gryende bevissthet i markedene 

Norges sjømatråd har en strategi om at fiskerienes bærekraft må kommuniseres ut til 

forbrukerne. Dette er spesielt knyttet til produksjon, men klimaavtrykket ligger hovedsaklig i 

transport, spesielt med fly. Man kan lese mer om dette her. Imidlertid er forståelsen av hva 

som ligger i bærekraftsbegrepet ulikt fra land til land, og dette vil også ha noe å si for hva 

som er hovedfokuset blant konsumenter i de ulike landene.  

 

En gryende bevissthet rundt logistikken og transportens rolle i klimautslipp fra matvarer gjør 

at flere og flere konsumenter har et bevisst forhold til hvordan maten transporteres. Dette er 

en bevissthet som spesielt har utviklet seg i Europa og Nord-Amerika. Andre markeder kan 

ha økende bevissthet rundt bærekraft, men dette kan knyttes opp mot andre 

bærekraftperspektiver enn klima.  

 

Kystfisket i Lofoten har tradisjonelt hatt en særstilling ift. lave klimautslipp i produksjon og i 

transport fra fiskefeltene. Fiskeriene kan vise til at de har dokumentert lokalt svært lave 

klimautslipp både i fangst og i produksjon, og den kystnære fangsten fører også til 

betydelige muligheter for å redusere utslippene ytterligere. Grunnen til at klimautslippene er 

svært lave er spesielt på grunn av: 

 

● Korte veier for kystfiskeflåten til fiskefeltene og fangsten. 

● Svært få klimautslipp i produksjonen, og f.eks. tørrfisken produseres i stor grad ved 

naturlig tørking. 

● Til tross for at det fremdeles er høy bruk av fossilt brensel til båtene er kystfiskeflåten 

energieffektiv. 

https://seafood.no/aktuelt/fisketanker/norge-i-verdenstoppen-for-barekraftig-sjomat
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● Lokale bedrifter har i langt større grad muligheter til å kommunisere med markedene 

om de ovenfor nevnte markedsfordelene. I produkter de produserer selv og selger 

direkte til sluttforbruker kan dette være en del av markedskommunikasjon og 

reklame. 

● Det bør arbeides med dokumentering av klimaspor for fisk på en måte som gjør det 

enkelt å undersøke, kommunisere ut og eventuelt utvikle nye merke- eller 

sertifiseringsordninger. 

Logistikk 

Det ligger likevel forbedringspotensiale på flere områder. Gjennom forskningsrapportene 

vises det til at transporten til markedene er energikrevende. Derfor har vi på side 23 en tabell 

som viser hvor og hvordan de ulike produktene møter de ulike markedene. Generelt vises 

det her til at svært mye av transporten foregår via trailer på vei.  

 

I transporten mellom produksjon og konsument ligger det høyeste klimasporet. Kjøring med 

trailer er ikke spesielt energieffektivt med mindre energikilden er mer energinøytral. I tillegg 

kommer samfunnskostnader som veibelastning og trafikkulykker. Trailere tar små kvantum 

og får derfor et høyere energiforbruk. Utvikling av nye energikilder for transport på trailer er 

imidlertid avhengig av at infrastrukturen ikke bare bygges ut i Norge, men i hele Europa. Slik 

sett vil transport på en mer bærekraftig måte være avhengig av flere faktorer som ikke bare 

er nasjonal politikk og utvikling i Norge.  

 

Likevel kan det tenkes at man innenfor “eksisterende rammer” kan utvikle en mer 

bærekraftig transport. Kortere transport, mer energivennlige energikilder og bedre utnyttelse 

av plass er stikkordene for å senke klimautslipp. På de lengste rutene til Afrika og Asia vil 

klimasporene kunne senkes ved å øke bruken av lasteskip som transportmiddel langs hele 

ruten - forutsatt at man bruker eksisterende kapasitet. Spesielt Afrika mottar hvert år store 

kvantum av leveranser fra Norge. Det kan også tenkes at det i enkelte andre markeder kan 

være hensiktsmessig å frakte produktene via kjøl forutsatt at produktet er et produkt som 

kan lagres over lengre tid. Likevel betyr ikke dette at den mest energieffektive transporten er 

den mest økonomisk gunstige transporten. I likhet med transport på trailer er også transport 

på kjøl ikke bare avhengig av infrastrukturen i Norge, men også infrastrukturen i det landet 

man eksporterer til. Noen land vil være vanskeligere å transportere via kjøl på fordi de 

mangler hensiktsmessig infrastruktur i det landet for å motta varene i havn. 
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Det er også et potensiale for økt bruk av skinner for å frakte produktene frem. Dette vil gi en 

mindre belastning på vei og være en mer miljøvennlig transportkilde, og Ofotbanen ligger i 

en strategisk plassering for utskiping fra Norge. Det er nå også en debatt om bygging av 

Nord-Norgebanen som er svært relevant med den beliggenheten Lofoten har. 

  

 

Kilde: transportutvikling.no/nyeter 

 

Det potensial som er realistisk å kunne gjøre noe med på kort sikt vil imidlertid ligge i å ha 

mindre transport av råstoffet på de kortere distansene lokalt i Lofoten. I dag ser vi ofte at 

råstoff blir transport fra fiskebåt til produksjonssted. Det er også slik at dersom man ønsker å 

frakte produktene via skinner eller kjøl vil man måtte transportere fra produksjonssted og 

omlaste produktene til nytt transportmiddel. Tilbakemeldingene fra næringa er at denne 

logistikken er kostbar og komplisert, og at Lofoten mangler infrastruktur både for å kunne 

skipe varene ut fra Lofoten eller kunne benytte seg av skinner.  

 

Vi oppsummerer våre funn rundt logistikk slik: 

 

● For å møte det grønne skiftet kreves det investering i havnene. Dette gjelder både 

tilpasning av kaifasiliteter, økt kapasitet på strømnett og tilgang til elektriske 

energikilder. Flere av havnene i Lofoten trenger også oppgradering ift. dybde. 

 

● Flere av havnene i Lofoten har potensial for å kunne laste produkter direkte til båt. 

Her kreves det imidlertid også investeringer i havnene. 

 

● Hydrogen må i større grad vurderes inn som et alternativ for fremtiden, og vår 

anbefaling for Flakstad kommune og samarbeidet i De grønne øyene er å arbeide 
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med hvilke synergieffekter man kan få med å vurdere strøm og hydrogen som en 

kombinert satsing i Lofoten.  

 

● Det finnes muligheter for å senke klimasporet ved å foredle mer av fisken lokalt. 

Dette gjelder både fisk som sendes hel ut av regionen, men også produksjon av 

biprodukter.  

 

● Økte investeringer i fornying av fiskeflåten vil ha stor effekt for å redusere 

klimautslipp fra fiskeriene i Lofoten.  

 

Under er forslag til klimatiltak for fiskerinæringa fra transportutvikling.no/nyheter som viser at 

Transportutvikling også har sett på noen av de samme utfordringene vi får skissert opp når 

har gjennomgått sakskomplekset sammen med fiskerinæringa.  

 

 

Merkeordninger 

En annen utfordring for å kunne tilføre merverdi ved lavt klimaspor på mat er at det ikke 

finnes en god merkeordning for å merke lave klimaspor. Sjømateksporterene opererer i et 

internasjonalt marked, og da bør helst en slik merking være internasjonal for å sikre 

legitimitet og forståelse i de landene fisken konsumeres. En utfordring her er også at 

merkeordninger som er utviklet via f.eks. EU tilsynelatende har lav legitimitet. Uten en slik 

merkeordning og legitimitet er det utfordrende å kommunisere ut lave klimautslipp.  Likevel 

kan tenkes at man i enkeltland kan sertifisere seg for å inngå i ulike merkeordninger dersom 

dette er hensiktsmessig for den ulike produsent. Norsk Standard jobber imidlertid med å 
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utvikle en ISO-sertifisering for miljømerking som skal være ferdig i 2021. Det har ikke lykkes 

oss i å finne ut hvor nøyaktig denne prosessen er i dag.  

 

Til tross for manglende egnede internasjonale klimamerkinger kan det likevel tenkes at hver 

produsent kan gi opplysninger om produksjonsmåte og klimaspor. Dette er opplysninger 

som mange konsumenter er ute etter i dag og som ikke vil være unaturlig å gi sammen med 

annen varedeklarasjon eller via markedsføringsvirkemidler. Om dette skal fungere vil 

imidlertid produsenten være avhengig av legitimitet i markedet, og det vil være en mindre 

effektiv måte å kommunisere med kundene på enn et kjent merke med god legitimitet. 

 

Her er en punktvis oppsummering rundt merkeordninger og sertifiseringer:  

 

● Erfaringene fra norske merkeordninger som DEBIO, Skreimerket og MSC-merket 

viser at et bærekraftig produkt har muligheten til å øke sin markedsverdi. Til tross for 

at vi ikke kunne finne konkrete eksempler på klimamerkeordninger er det grunn til å 

tro at sammenhengene er like knyttet til klimapåvirkning. Imidlertid krever 

verdiskaping via merkeordninger at merkeordningene er kjente i det markedet hvor 

de selges.  

 

● Det er en økende bevissthet rundt bærekraft blant forbrukerne. Denne bevisstheten 

er spesifikt knyttet opp mot begrepet «bærekraft» og det er mindre bevissthet rundt 

klimaavtrykk. Likevel er klimaavtrykk noe de fleste også vil beregne inn i sin 

definisjon av bærekraftig mat.   

 

● Den sterkeste bevisstheten i rundt bærekraftbegrepet ligger i Vest-Europa og Nord-

Amerika, men blir mer og mer fremtredende i andre viktige markeder som Asia og 

Afrika. Imidlertid er det verdt å merke seg at ulike markeder vektlegger ulike deler av 

bærekraftbegrepet.  

 

● I Norge finnes det flere muligheter for å både klimamerke og miljømerke varer med 

kjente miljømerker. Likevel er den mest kjente ordningen DEBIO-merking, og det ville 

vært en svært interessant tanke om hvitfisk i fremtiden kunne DEBIO-merkes.  

 

● Det finnes ingen hensiktsmessig internasjonal klimamerking rundt klimaavtrykk 

utover at det utarbeides en ISO-standard. ISO-standarder er imidlertid ikke alltid like 

hensiktsmessig for varer man ønsker å selge til direkte til konsument. Utviklingen av 

klimamerking gir Flakstad kommune, via sin deltakelse i «De grønne øyene,» en 
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mulighet til å være med på å ta initiativet til klimamerking av matvarer. Vi tror at en 

klimamerking helst bør være via et internasjonalt samarbeid.  

 

Vi takker Flakstad Kommune for oppdraget med denne rapporten, og ønsker kommunen 

lykke til i det videre arbeidet.  
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