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Abstract 
Swedish seafood consumption 

Seafood has gained increasing attention in discussions on sustainable and healthy diets. 
This is based on a generally high nutrient content in combination with a comparatively 
low environmental impact. But there are major differences between different seafoods. 
Furthermore, information available on Swedish seafood consumption is lacking or 
associated with uncertainties. Baselines on current consumption are needed to guide 
consumers and other seafood value chain actors in Sweden. 

Here Swedish seafood consumption in 2019 is presented, the third RISE report on the 
topic since 2017. Figures are based on available official statistics on production, import 
and export supplemented with collected data. The statistics have also been processed, 
such as grouped by species and recalculated to live weight and edible part by using 
general conversion factors. Both the previous two RISE reports identified data gaps. This 
report has therefore strived to reduce the uncertainties and use more data sources as they 
have been discovered. The methods and data thus differ somewhat between the reports, 
which implies that the results are not fully comparable. There are also still data gaps. 

Results show that Swedish consumption of seafood still does not reach the dietary advice 
by the National Food Agency in Sweden of 2-3 times per week. Furthermore, the overall 
trend is stable or possibly declining. In 2019, it is estimated that 123 777 tonnes of 
seafood were available for Swedish consumption in edible form (fillets, peeled and 
prepared products). This corresponds to an average of 12 kg per person per year (or 230 
grams per week, 96 portions per capita). Converted to live weight, this is the equivalent 
of approximately 276 367 tonnes (or 27 kg per capita). The ten most common species or 
species groups contributed with over 75 % of the total volume, dominated by salmon, 
cod, herring and shrimps. The theoretical degree of self-sufficiency is low, 74 % of the 
volume was imported. Swedish production consists mainly of seafood from commercial 
fisheries (74 %), of which 3 % came from inland fisheries. Aquaculture contributed 16 % 
and the remaining from kept catches in recreational fishing. 

To this end, value chain perspectives – from sea to table – are essential for the 
sustainable development of the seafood sector. There are opportunities to diversify 
consumption towards more low impact and nutritious seafoods and increase self-
sufficiency, but these shifts need concerted efforts. Consumer studies has shown that 
many Swedish consumer plan to increase their seafood consumption, and acceptance of 
more species is increasing. This interest, in combination with the current investments 
made in research in boosting seafood in Sweden, may offer a momentum to develop more 
sustainable seafood habits in Sweden. 
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Förord 
 

Arbetet med att ta fram denna rapport har gjorts inom ramen för Mistra Food Futures. 
Sammanställningen har även värde för utvecklingsarbetet av sjömat i Sverige som 
planeras inom Formas centrumbildning Blå Mat.  

Det övergripande målet har varit att ta fram en uppdaterad sammanställning av svensk 
sjömatskonsumtion. 

Två likande rapporter har tidigare tagits fram av RISE (publicerade 2017 och 2019). Både 
de tidigare två rapporterna identifierade dataluckor och denna rapport har därför strävat 
för att minska osäkerheterna och använda fler datakällor allteftersom de har upptäckts. 
Metoderna och dataunderlaget skiljer sig därmed något mellan alla tre vilket gör att 
resultaten inte är fullt jämförbara. Det finns även fortfarande dataluckor.  

Rapportförfattarna vill tacka alla aktörer som bidragit med uppgifter till rapporten för 
att minska osäkerheterna och luckorna i den offentliga statistiken!   
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Sammanfattning 
Sjömat har alltmer hamnat i fokus för diskussionen om en framtida hållbar och hälsosam 
kost. Anledningar är att sjömat generellt har ett högt näringsinnehåll, med en del ämnen 
som är svåra att få i sig i tillräcklig mängd från andra livsmedel – i kombination med en 
jämförelsevis låg miljöpåverkan. Guidning behövs dock för att konsumtionen skall 
kunna öka i linje med hållbar utveckling; det finns stora skillnader mellan olika arter och 
produktionssätt både vad gäller näringsinnehåll och hållbarhet. 

För att kunna guida konsumenter och andra aktörer i sjömatens värdekedja behövs 
grundläggande kunskap om vad som är utgångsläget – vad som konsumeras idag. 
Jordbruksverket publicerade tidigare statistik kring konsumtion av sjömat, precis som 
för andra livsmedel, men har inte gjort detta sedan 2012 på grund av osäkerheter i 
statistiken. I denna rapport presenteras därför svensk sjömatskonsumtion utifrån 
tillgänglig offentlig statistik kring produktion, import och export av sjömat – 
kompletterat med insamlade uppgifter. Statistiken har även bearbetats, bland annat 
grupperats per art och räknats om till helvikt/ätlig del med hjälp av generella 
omräkningsfaktorer. Detta är den tredje rapporten från RISE om svensk 
sjömatskonsumtion och täcker år 2019. 

Resultaten visar att svensk konsumtion av sjömat fortfarande inte når upp till 
Livsmedelsverkets rekommendationer på 2–3 gånger per vecka; den övergripande 
trenden verkar dessutom vara nedåtgående. De arter vi äter allra mest av är fortfarande 
odlad lax, vildfångad torsk, sill och räkor. De tio vanligaste arterna eller artgrupperna 
står för 75 % av vår konsumtion. Av det vi äter är 74 % importerat, främst från Norge. 
Totalt omfattar svensk sjömatskonsumtion 85 arter/artgrupper. Några arter (som hoki) 
verkar ha minskat i volym på svenska marknaden sedan 2011 medan andra arter har ökat 
under samma tidsperiod (som guldsparid och ostron). Andra arter har haft en mer stabil 
volym under samma period, som torsk – samtidigt som svenskt fiske efter torsk har 
minskat och konsumtionen har lösts genom ökad import.  

All statistik som använts i rapporten har sina brister då de inte tas fram specifikt för att 
möjliggöra den här typen av beräkningar. Självförsörjningsgraden på artnivå kan vara 
teoretisk för många arter då svensk marknad ofta både importerar och exporterar samma 
arter (som sill och regnbåge). Den svarar alltså inte på frågan om produkter i svenska 
butiker är importerade eller inte, utan visar egentligen bara om importen och produktion 
tillsammans är större än export av en viss art, en slags nettohandelsbalans.  Utveckling 
av offentlig statistik som möjliggör enklare spårbarhet genom hela värdekedjan, mer 
relevant kategorisering av produkter i handelsstatistiken, möjlighet att koppla 
handelsstatistikdata till data kring ursprung och produktionssätt skulle ge helt andra 
möjligheter att analysera konsumtionsmönster och deras miljö- och hälsoeffekter. För 
arter som sill och skarpsill, där stora volymer går till foder idag och den offentliga 
statistiken brister, är utmaningarna fortfarande stora och kräver kompletterande 
datainsamling och antaganden.  

Detta arbete har gjorts inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Food Futures och 
kommer att följas upp med kartläggningar av miljöpåverkan av nuvarande och 
alternativa framtida konsumtionsmönster av sjömat i Sverige. 
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1 Bakgrund 
Det är mycket vi inte känner till kring svensk konsumtion och produktion av sjömat1 från 
vattenbruk eller fiske. Jordbruksverket, som är ansvarig myndighet för statistik kring 
konsumtion av livsmedel, skriver vid sökning i deras databas ”Från och med år 2000 
redovisas inte konsumtionen av färsk fisk samt kräft- och blötdjur (färska, frysta, 
saltade och torkade) på grund av att dataunderlaget anses alltför osäkert.”. 
Sammanställningen av svensk sjömatskonsumtion är komplicerad på grund av olika 
syften med offentlig statistik, rapporteringskrav för olika produkter samt omfattande 
handel.  

Norges sjömatsråd sammanställer dock årligen konsumtion i hemmet av sjömat i Sverige 
baserat på enkäter2. Dessa visar på olika trender inom konsumtion, som att äldre äter 
mer sjömat än yngre samt att den höga konsumtionen av sill och odlad lax i Sverige även 
är starkt kopplad till olika högtider som midsommar och jul. Rapporterna samlar även 
in information angående attityder kring sjömat hos svenska konsumenter. Smak och 
hälsa har exempelvis visats vara två viktiga drivkrafter bakom val av sjömat.  

Enkätbaserade sammanställningar kan visa olika nyanser av sjömatskonsumtion, som 
vilka som äter och hur ofta, men den fångar inte upp totala volymer. Därför har RISE 
publicerat två tidigare rapporter där man har försökt hitta en metod för en 
totalberäkning utifrån rådande förutsättningar. Den första rapporten sammanställer 
kunskapsläget för 20153 och den senaste för åren 2013–20174. Efter den senaste 
konsumtionsrapporten från RISE försökte man i en rapport utgiven av 
Havsmiljöinstitutet5 dessutom kartlägga var de största volymerna av svenskproducerad 
sjömat tar vägen idag. Havsmiljöinstitutets rapport visar på stora osäkerheter kring 
värdekedjorna, men uppskattar att enbart en mindre del av volymerna (17 %) når svensk 
konsument direkt (det vill säga ej indirekt via foder som exempelvis använts för att odla 
lax som äts i Sverige). Merparten av de resterande volymerna går till foderproduktion, 
antingen direkt när fångsten tas iland eller från sidoströmmar som uppstår under 
beredning av sjömat för humankonsumtion.  

Denna rapport följer upp de två tidigare rapporterna utgivna av RISE för att ta fram 
uppdaterad beräkning av svensk sjömatskonsumtion. Rapporten har flera syften: 

1. Uppdatera tidigare beräkningar. Denna rapport syftar till att följa upp 
utvecklingen med uppgifter för 2019. 

2. Fylla tidigare kunskapsluckor. Den senaste konsumtionsrapporten lyckades 
inte få fram tillförlitliga uppgifter för sill och skarpsill, varav sill är en viktig art 

 
1 Enligt Svensk Ordbok ”(för människan) ätbara djur och växter som lever under vatten t.ex. 
fisk, skaldjur och alger” 
2 Sjömat i Sverige 2019. En rapport om sjömatskonsumtion – matvanor, köpbeteenden och 
attityder. Norges Sjømatsråd. https://en.seafood.no/  
3 Ziegler, F., & Bergman, K. (2017) Svensk konsumtion av sjömat – en växande mångfald. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1094275/FULLTEXT01.pdf  
4 Borthwick, L., Bergman, K., & Ziegler, F. (2019) Svensk konsumtion av sjömat. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1305161/FULLTEXT01.pdf  
5 Sundblad, E-L, Hornborg, S., Uusitalo, L. och Svedäng, H. (2020) Svensk konsumtion av sjömat 
och dess påverkan på haven kring Sverige. Rapport nr 2020:1, Havsmiljöinstitutet. 
https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1762/1762911_2020_1_svensk_konsumtion_av_sj
omat.pdf  

https://en.seafood.no/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1094275/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1305161/FULLTEXT01.pdf
https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1762/1762911_2020_1_svensk_konsumtion_av_sjomat.pdf
https://havsmiljoinstitutet.se/digitalAssets/1762/1762911_2020_1_svensk_konsumtion_av_sjomat.pdf
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för vår konsumtion (bland topp fem). Här tas ett nytt angreppssätt för att 
uppskatta detta flöde. Dessutom inkluderar denna rapport för första gången 
produktion och konsumtion av alger i beräkningarna. 

3. Bemöta ifrågasättande. Delar av metodiken och tidigare slutsatser att enbart 
en mindre del av svenskproducerad sjömat går till humankonsumtion har 
bemötts med viss kritik6. Metoden för att beräkna konsumtion gör att detaljer i 
import och exportflöden inte syns. Kritik av relevans för rapportens 
övergripande målsättning bemöts därför i denna rapport med förtydliganden, 
data och fördjupade analyser. 

Arbetet kan även ses som en utgångspunkt för uppföljande arbete som planeras för att 
kartlägga sjömatens värdekedja i det svenska matsystemet. Pågående forskningsprojekt 
och satsningar behöver en baslinje att utgå ifrån, som vad svensk sjömatskonsumtion 
består av idag. Efter att denna är beskriven kan scenarier utforskas kring en mer hållbar 
sjömatskonsumtion – sjömat är inte sjömat vad gäller exempelvis näringsinnehåll och 
klimatpåverkan7 – och hur sjömat kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna som 
minskad miljöpåverkan och ökad livsmedelsförsörjning ur ett svenskt perspektiv.  

  

 
6 Njord – Sveriges största tidning om yrkesfiske. https://fiske.zaramis.se/2020/02/18/tveksam-
rapport-om-svensk-sjomat-fran-havsmiljoinstitutet/  samt 
https://fiske.zaramis.se/2020/11/21/felaktiga-berakningar-av-hur-mycket-av-svensk-sjomat-
som-gar-till-konsumtion/ (210303) 
7 Hornborg, S., Hallström, E., Ziegler, F., Bergman, K., Troell, M., Jonell, M., Rönnbäck, P. & 
Henriksson, P. (2019) Frisk med fisk utan risk? Betydelsen av svensk konsumtion av sjömat för 
hälsa och miljö. RISE report 2019:38. https://ri.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1305158/FULLTEXT02.pdf  

https://fiske.zaramis.se/2020/02/18/tveksam-rapport-om-svensk-sjomat-fran-havsmiljoinstitutet/
https://fiske.zaramis.se/2020/02/18/tveksam-rapport-om-svensk-sjomat-fran-havsmiljoinstitutet/
https://fiske.zaramis.se/2020/11/21/felaktiga-berakningar-av-hur-mycket-av-svensk-sjomat-som-gar-till-konsumtion/
https://fiske.zaramis.se/2020/11/21/felaktiga-berakningar-av-hur-mycket-av-svensk-sjomat-som-gar-till-konsumtion/
https://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1305158/FULLTEXT02.pdf
https://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1305158/FULLTEXT02.pdf
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2 Metod 

2.1 Metod för konsumtionsberäkning 
Svensk konsumtionen av sjömat har beräknats enligt samma antagande som de två 
tidigare rapporterna från RISE3,4: 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝑠𝑠 + 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 𝑓𝑓𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠8 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑣𝑣𝐾𝐾 − 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑖𝑖𝐾𝐾𝑣𝑣𝐾𝐾   (ekvation 1) 

Sammanställningen är därmed en beräkning av den mängd sjömat som finns tillgänglig 
på svensk marknad för konsumtion vid landning och import (Figur 1). 

 
4).  

 

Ett flertal datakällor används för beräkningen (sammanfattas i Tabell 1). Volymerna 
presenteras per art och både som ätlig del (omräkningsfaktorer från European Market 
Observatory for Fisheries and Aquaculture Products, EUMOFA; Tabell 1 samt Appendix 
tabell 6) och motsvarande helvikt för att underlätta jämförelser med andra källor för 
svensk sjömatskonsumtion. Omräkning från helvikt till ätlig del används även som 
utgångspunkt för att identifiera tillgängliga sidoströmmar som i större utsträckning 
skulle kunna användas för att producera livsmedel eller livsmedelsingredienser.  

Varuhandelsstatistik kring arterna (Tabell 1) kompliceras av att sill ibland rapporteras in 
som skarpsill av förstahandsmottagarna. För skarpsill användes därför samma metod 
som den senaste RISE-rapporten, det vill säga statistik över varuproduktion av skarpsill, 
där mängden skarpsill som förädlas i Sverige antas motsvara svensk konsumtion (KN 
16041390), det vill säga att ingen import sker. Detta antagande och storleksordningen 

 
8 all sjömat som tas iland i Sverige (yrkesfiske och fritidsfiske) och utomlands, exklusive 
foderfiske. 
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på volymen verifierades genom kontakt med de aktörer som hanterar skarpsill för 
svenska marknaden (se kapitel 2.4.2).  

Metoden tar ej hänsyn till eventuell lagring av varor mellan år, det vill säga att den volym 
som finns tillgänglig för ett visst år antas även konsumeras, framförallt på grund av 
databrist. Metoden tar heller inte hänsyn till att en del av landningarna från svenskt fiske 
kan indirekt konsumeras genom att de kan användas som foder till arter som sedan 
importeras från andra länder, som exempelvis i form av odlad norsk lax (svenskt 
foderfiskes bidrag till norsk laxodling diskuteras mer i kapitel 4.2).    

Tabell 1 Huvudsakliga källor till offentlig statistik som använts som utgångspunkt. 

Data Källa Statistikansvarig 

Varuhandelsstatistik 

(import/export)9 

Varuimport/export från/till samtliga länder 
efter varugrupp Kombinerad Nomenklatur 
(KN) 8-nivå och handelspartner, 
sekretessrensad, ej bortfallsjusterad År 
1995-2020 

Statistiska 

Centralbyrån  

Svenska landningar, 

yrkesfiske i havet10 

Det yrkesmässiga fisket i havet 2019 (JO 55 
SM 2001) 

Havs- och 

vattenmyndigheten 

Svenska landningar, 

yrkesfiske i sötvatten11 

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2019 (JO 
56 SM 2001)  

Havs- och 

vattenmyndigheten 

Svenska fångster 

fritidsfiske 

Statistikdatabasen (SCB). Fritidsfiskets 
fångster efter redskap och område för 
201912.  

Havs- och 

vattenmyndigheten 

Svensk 

vattenbruksproduktion13 

Jordbruksverkets statistikdatabas. 

Produktion av matfisk, matkräfta och 

mussla efter odlad art, hel färskvikt (ton). 

År 1983-2019 

Jordbruksverket 

Varuproduktion skarpsill 
Industrins produktion efter varugrupp enligt 
KN och lönebearbetning. År 1996-2019 

Statistiska 

Centralbyrån 

Samband KN-8-koder, art, 

beredningsform och 

produktform 

Data management, Annex 4: Correlation 

of Main commercial species/commodity 

groups and CN-8 from 2001-2021 

European Market 

Observatory for 

Fisheries and 

Aquaculture Products 

 
9http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/Im
pTotalKNAr/ (210316) 
10https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/fiske/det-
yrkesmassiga-fisket-i-havet/ (210316) 
11https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/fiske/det-
yrkesmassiga-fisket-i-sotvatten/ (210316) 
12https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__JO__JO1104/F3ny/ (210329) 
13http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf49
29-f548-4f27-9bc9-78e127837625 (210316) 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ImpTotalKNAr/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ImpTotalKNAr/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/fiske/det-yrkesmassiga-fisket-i-havet/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/fiske/det-yrkesmassiga-fisket-i-havet/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/fiske/det-yrkesmassiga-fisket-i-sotvatten/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/fiske/det-yrkesmassiga-fisket-i-sotvatten/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__JO__JO1104/F3ny/
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
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Data Källa Statistikansvarig 

Omräkningsfaktorer för 

viktomvandling varor 

(faktorer använda finns i 

Appendix tabell 6) 

Data management, Annex 7: Conversion 

factors by CN-8 codes from 2001-2020  

European Market 

Observatory for 

Fisheries and 

Aquaculture Products 

 

2.1.1 Kompletterande svensk produktionsstatistik 

På ett övergripande plan hämtades all statistik gällande svensk produktion från 
Statistiska Centralbyråns (SCB) statistiska meddelanden (Tabell 1) med kompletteringar 
från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och näringen vid behov. Ur statistiken för de 
yrkesmässiga landningarna (Tabell 1) användes inrapporterade volymer angivna i 
levandevikt inklusive kompletterings- och vikttillägg14. Produktionsstatistiken behövdes 
dock bearbetades och kompletteras i några få fall vilket sammanfattas i efterföljande 
avsnitt.  

2.1.1.1 Produkter från svenskt fiske 

Definitionen av svenskt yrkesfiske och svensk sjömatsproduktion är komplicerad och 
beroende av syftet med sammanställningen. I denna rapport avses en sammanställning 
av svensk konsumtion av sjömat. Svenskt yrkesfiske definieras därmed som volymerna 
tillgängliga för humankonsumtion från det fiske som är registrerat i SCB:s årliga 
sammanställningar för svenskt yrkesmässigt fiske i havet och sötvatten (Tabell 1). Andra 
länders fiske i svensk ekonomisk zon ingår inte i svensk produktionsstatistik 
(uppgifterna finns ej tillgängliga på HaV), men om de konsumeras i Sverige ingår de i 
importstatistiken i denna rapport. Uppgifter om fångster landade i Sverige av utländska 
båtar efterfrågades dock från HaV och lades till eftersom de kan hamna på svensk 
marknad. För konsumtionsberäkningen exkluderades dock volymerna av sill och 
skarpsill från utländska båtar då de antogs bestå av mestadels foderfisk. Vidare 
exkluderades volymer mindre än 10 ton från utländska båtar då de ej är av någon 
betydelse för det övergripande resultatet. Utländska fartygs landningar i svenska hamnar 
redovisas separat i kapitel 3.2. 

Foderfiske ingår därmed inte i konsumtionsberäkningen (ca 75 % av den totala fångsten 
i svenskt yrkesfiske till havs år 2019 enligt SCB JO 55 SM 2001), då vi enbart är 
intresserade av humankonsumtion, men redovisas i form av volym producerad av 
svenskt yrkesfiske (kapitel 3.3). Fisk som fångas inom svenskt yrkesfiske för att 
producera foder eller foderingredienser som mjöl och olja tas antingen iland av båtarna 
direkt vid fabrikerna i främst Danmark, eller landas i Sverige men transporteras med 
lastbil till fabriker i främst Danmark. 

 
14Med kompletteringstillägg avses skillnaden mellan det som rapporteras i 
landningsdeklarationer och det i avräkningsnotor hos förstahandsmottagaren. Vikttillägg görs för 
omräkning från landad vikt till levandevikt vid landning av rom och rensad fisk.  
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För den totala konsumtionsberäkningen av produkter från fiske ingår 
sammanfattningsvis svenskt yrkesfiskes landningar i Sverige15, utländska båtars 
landningar i Sverige samt skattningar av fritidsfiskets behållna fångster samt import av 
produkter för konsumtion. Även de mindre volymer för humankonsumtion som landas 
utomlands räknades dock in i det svenska fisket i den senaste RISE rapporten4, trots att 
de inte förmodligen inte konsumeras i Sverige. För samstämmighet mellan rapporterna 
inkluderas därför dessa även här (motsvarade drygt 2 000 ton 2019).  

För sammanställningen över svensk konsumtion av sjömat spelar detaljnivå kring olika 
ändamål för fiskråvara från svenskt yrkesfiske utöver direkt humankonsumtion ingen 
roll (det vill säga de volymer som anges som foderfiske i JO 55 SM 2001; Tabell 1). 
Undantaget är eventuell produktion av fiskolja för humankonsumtion (som troligtvis 
inte tillverkas av svenskfångad fisk enligt uppgifter från industrin). Denna ingår då i 
beräkningen via varuhandelsstatistiken. Beredning av fisk som landats för 
humankonsumtion genererar dock även en betydande mängd sidoströmmar som ej går 
till direkt humankonsumtion idag16; dessa volymer redovisas i kapitel 3.4.  

Eftersom det fanns stora utmaningar med beräkningen av produktion av sill och skarpsill 
i den senaste RISE-rapporten4 och resultatet var associerat med stor osäkerhet, har extra 
insatser gjorts för att sammanställa statistiken för dessa arter (för detaljer se kapitel 
2.4.2). 

Fritidsfiskets behållna fångster av hummer redovisas inte längre offentligt per år sedan 
2016 då det är så få observationer. Dessa uppgifter erhölls i stället från HaV för 2018 och 
2019 i form av sammanslagna årsmedelvärden för åren 2016–2019.  

2.1.1.2 Produkter från odling 

Vissa uppgifter (produktionsvolym av röding och musslor från svenskt vattenbruk) 
presenterades inte som offentlig statistik under 2018–2019 på grund av sekretess (för få 
företag). Dessa uppgifter inhämtades i stället direkt från producenter genom 
producentorganisationen Matfiskodlarna samt från Livsmedelsverkets 
kontrollprogram17. Uppgifterna är dock inte direkt jämförbara. Statistiska Centralbyråns 
(SCB) uppgifter baseras på frivillig rapportering och har enligt egen utsago både 
systematiska och slumpmässiga osäkerheter. Livsmedelsverkets rapportering täcker den 
faktiska produktionen av musslor, likaså de uppgifter som delades av Matfiskodlarna för 
röding. Skillnaderna är dock så små att det inte påverkar rankningen av arter eller 
slutsatserna i rapporten. 

En extra insats har även gjorts för att få tag i statistik över inhemsk produktion av 
makroalger, då den i dagsläget inte samlas in. Detta gjordes genom direktkontakt med 
de entreprenörer som producerar merparten av volymen för humankonsumtion idag. 

 
15 Fångster som svenska yrkesfiskare landar utomlands räknas in i den svenska produktionen i de 
statistiska meddelandena från SCB och rapporteras ej som exporterad i handelsstatistiken. För 
2018 motsvarade det 58 % av de totala landningarna respektive 67 % för 2019 och utgörs till en 
stor del av foderfisk landad i Danmark. 
16 Bergman, K. (2015) Co-products in the Swedish Seafood Processing Industry. 
https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1591/1591301_kristinabergman.pdf  
17 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2020/l-2020-
nr-24-arsrapport-2014-2019-kontrollprogrammet-for-tvaskaliga-blotdjur.pdf (210422) 

https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1591/1591301_kristinabergman.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2020/l-2020-nr-24-arsrapport-2014-2019-kontrollprogrammet-for-tvaskaliga-blotdjur.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2020/l-2020-nr-24-arsrapport-2014-2019-kontrollprogrammet-for-tvaskaliga-blotdjur.pdf


11 

This work is licensed under CC BY 4.0 

Detta resulterade i uppgifter från ett företag som producerade över 1 ton under 201918; 
andra företag har ökat sin produktion först efter 2019. 

2.2 Varuhandelsstatistik 
På samma sätt som i den senaste sjömatskonsumtionsrapporten från RISE hämtades 
statistik för beräkning av nettohandel (import-export) från SCB:s varuhandelsstatistik 
(ej bortfallsjusterad, detaljgrad KN 8).  

Följande varugrupper ingår i beräkningen:  

• 03 - Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur  
• 121221 - Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda, 

lämpliga som livsmedel 
• 1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter 

eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade 
• 1604 - Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som 

framställts av fiskrom 
• 1605 - Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller 

konserverade (exkl. rökta).  
 

Enskilda varor som ingår i koderna ovan men som av EUMOFA beskrivs gå till andra 
ändamål än livsmedel exkluderades (exempelvis akvariefisk, fiskavfall). Även varorna 
030760 (landlevande sniglar) och 16030010, 16030080, 21042000 och 19022010 (varor 
med låg eller oklar halt sjömat) exkluderades. Vi beslutade att även ta bort KN-koderna 
för biprodukten 03051000 (pellets) eftersom mängden verkade orimligt hög för att vara 
till humankonsumtion och behöver mer uppföljning. 

2.3 Bearbetning av statistik 
KN-koder från handelsstatistiken omvandlades till art eller artgrupp (’main commercial 
species’) enligt EUMOFA (se Tabell 1). Följande antagande gjordes för att harmonisera 
den svenska produktionsstatistiken med handelsstatistiken: 

• Kategorin ’öringar’/’trout’ har klassats om till regnbåge då det går att utläsa ur 
icke-officiell handelsstatistik att majoriteten av all handel utgörs av regnbåge.  

2.3.1 Omvandling av produktform 

Alla produkter räknades först om till helvikt (om de var beredda) för att få fram en 
sammanlagd bild av vilken helvikt av sjömat som ligger bakom den faktiska 
konsumtionen (ätlig del) med hjälp av de varuspecifika omräkningsfaktorerna från 
EUMOFA (för faktorer använda se Appendix tabell 6). För att även få en sammanlagd 
bild av mängden som faktiskt hamnar på tallriken omvandlades helvikten sedan tillbaka 
till filévikt för fisk och ätlig vikt för annan sjömat. Om ingen artspecifik 
omräkningsfaktor fanns för detta användes ett medelvärde per artgrupp med liknande 

 
18 Personlig kommunikation Simon Johansson, VD för Nordic Seafarm 
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anatomi (olika för fiskar, skaldjur, bläckfisk). Några antaganden gjordes på samma sätt 
som i senaste sjömatskonsumtionsrapporten från RISE4: 

• All hel fisk konsumeras i form av filé förutom stenbit och siklöja, där 
omräkningsfaktorn sattes till 0,1. Detta baseras på ett antagande att enbart 
rommen går till konsumtion för dessa arter. Andelen siklöja som konsumeras 
som fisk är försumbar, och vi har bortsett från denna i beräkningarna. 

• För handel med alger korrigerades EUMOFAs omräkningsfaktor, från 0 till 1, då 
vi antar att samtliga alger som importeras för konsumtion importeras i ätlig 
form.  

2.4 Konsumtionsberäkning  
På samma sätt som tidigare beräkning4 gjordes antagandet att all sjömat som var 
tillgänglig för konsumtion var svenskproducerad vid de tillfällen exporten var större än 
importen. Detta speglar inte nödvändigtvis de verkliga flödena då vi exporterar delar av 
det vi producerar och samtidigt importerar samma arter. Det går inte baserat på 
statistiken att säga exakt vilken fisk det är som exporteras (svensk eller importerad). Ett 
särskilt komplext exempel är sill där samtidigt som vi importerar volymer för 
humankonsumtion går merparten av den volym svenskt yrkesfiske producerar till foder, 
vilket leder till ytterligare osäkerheter. Den sill vi faktiskt konsumerar i Sverige kommer 
främst från Norge. Även om det vore intressant att få bättre data kring svensk 
sjömatsproduktions värdekedjor så kan tillgänglig statistik i dagsläget enbart ange en 
teoretisk självförsörjandegrad, det vill säga inte ge en verklig bild av vilken sjömat vi äter 
(importerad eller egenproducerad). Trots en hög teoretisk självförsörjningsgrad kan det 
alltså vara så att vi importerar mycket av det vi äter – och importen kvittas mot att vi 
samtidigt exporterar svensk produktion av samma art (till exempel odlad regnbåge).  

För inhemsk produktion finns dock information om den är producerad genom fiske eller 
vattenbruk. Denna information saknas dock i varuhandelsstatistiken för importerad 
sjömat (men informationen kan finnas på produkten).  

Nytt för denna sjömatskonsumtionsrapport är en beräkning för hur stor volym som finns 
tillgänglig/konsumeras i Sverige uppdelad på olika arter/artgrupper utifrån generell 
portionsstorlek. Enligt Riksmatens definition är det 100–150 g/portion för sjömat. Som 
ett medelsnitt definierades här en portion som 125 g sjömat (innan tillagning); detta 
motsvarar även portionsstorlek för korv, kött och fågel.19.  

2.4.1 Beräkning av mängd sidoströmmar som genererats 

Mängd sidoströmmar (som till exempel allt utöver filén på fisk, skal, etc.) genererade i 
Sverige redovisas även då det indikerar möjligheter för en ökad användning för 
humankonsumtion direkt eller mer indirekt (genom produktion av 
livsmedelsingredienser) än vad som generellt sker idag. Skattningen i denna rapport är 
teoretisk och utgår från den årliga mängd sjömat som finns tillgänglig i hel (obearbetad) 
form på svenska marknaden minus filé/ätlig vikt. Produkter som importeras beredda 
bidrar inte till sidoströmmar i Sverige och tas inte med i denna beräkning men redovisas 
separat. Sjömat från fritidsfiske exkluderades eftersom möjligheten för industrin att 

 
19https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-
foldrar/riksmaten_2010_2011_kortversion1.pdf (211013) 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riksmaten_2010_2011_kortversion1.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer-foldrar/riksmaten_2010_2011_kortversion1.pdf
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tillvarata biprodukter därifrån bedömdes små. För sill utgick denna beräkning ifrån 
landningar för humankonsumtion i Sverige och för skarpsill varuproduktionsstatistiken 
där ätlig del dragits bort baserat på EUMOFAs omräkningsfaktorer. 

2.4.2 Beräkning av konsumtion av sill och skarpsill 

För sill och skarpsill blev resultaten i senaste sjömatskonsumtionsrapporten orimliga om 
man använde tillgängliga data för konsumtionsberäkning (kapitel 2.1). Problemen vid 
beräkningen beror på att i) sill rapporteras ibland som skarpsill både vid landning och 
vid export, samt ii) varuproduktionsstatistiken för sill går ej att använda då den ej är 
publicerad i sin helhet på grund av kvalitetsbrister. Därför användes i förra beräkningen4 
i stället statistik över varuproduktion för skarpsill, där mängden skarpsill som förädlas i 
Sverige antas vara lika med konsumtionen, medan konsumtionen av sill uppskattades 
vara 50 % av den för lax baserat på uppgifter från svenska hushålls inköp20. För 2017 
ansågs detta antagande vara relativt säkert.  

I arbetet med denna rapport undersöktes flera ytterligare sätt för att få mer tillförlitliga, 
kvantitativa uppgifter. Dessa redovisas nedan. 

2.4.2.1 Havs- och vattenmyndighetens spårbarhetssystem  

Möjligheterna att övergripande kunna följa vilken väg sjömaten tar efter fångst eller slakt 
till marknaden regleras genom olika spårbarhetssystem. Vid sidan av det grundläggande 
spårbarhetskravet för animaliska livsmedel finns inom EU krav på en mer detaljerad 
spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter. I Sverige regleras denna för 
sjömat av föreskrifter från HaV21. Sedan den 1: a januari 2019 (med infasningsperiod) 
har HaV infört ett system som ska kunna uppfylla mer detaljerade krav på spårbarhet 
jämfört med övriga animaliska livsmedel. Dessa har införts av EU av fiskerikontrollskäl 
för att kunna övervaka att fisket sker inom gällande regelverk. Ett av syftena är att 
säkerställa att slutkonsumenten har tillgång till god information. Spårbarhetssystemet 
täcker bara vissa produkter från yrkesfiske och vattenbruk (enbart producerade i havet 
och för humankonsumtion) och handelsvägar (ej import från tredje land, det vill säga 
från icke-EU-stater). För import från tredje land finns inom EU en form av 
spårbarhetssystem baserat på fångstintyg som ska garantera att importen kommer från 
ett legalt fiske.  

Sammanfattningsvis kan man säga att även om information finns hos olika aktörer så är 
de volymer som går till direkt humankonsumtion fortfarande inte helt spårbara på ett 
övergripande plan. Det beror dels på vilka produkter som täcks av kraven, att aktörer i 
senare led anslutit sig sent till systemet, dels på brister i aktörernas rapportering. För sill 
och skarpsill går även stora andelar till foder och omfattas därmed inte alls av HaVs 
spårbarhetssystem. Nuvarande spårbarhetssystem hos HaV kunde därmed inte 
användas för mer tillförlitliga uppgifter om sill och skarpsill. 

 
20 Nära 5 000 hushåll, sammanställt i Norges sjömatråds rapport Sjömat i Sverige 2017. 
https://seafood.no/sok/?q=Sj%C3%B6mat%20i%20Sverige (210304) 
21HVMFS 2017:14 
https://www.havochvatten.se/download/18.70537b7115df8dcb660b37b4/1503645096442/HV
MFS%202017-14-ev.pdf (210312) 

https://seafood.no/sok/?q=Sj%C3%B6mat%20i%20Sverige
https://www.havochvatten.se/download/18.70537b7115df8dcb660b37b4/1503645096442/HVMFS%202017-14-ev.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.70537b7115df8dcb660b37b4/1503645096442/HVMFS%202017-14-ev.pdf
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2.4.2.2 Livsmedelslagstiftningen  

EU har även en livsmedelslag sedan 2002 som kräver spårbarhet på både livsmedel och 
foder22. För foder är det Jordbruksverket som ansvarar för spårbarheten i Sverige och 
för livsmedel är det Livsmedelsverket.  

Livsmedelsföretag har allmänna krav på sig enligt Livsmedelslagstiftningen23 att ha 
spårbarhet ett steg bakåt och ett steg framåt i distributionskedjan, dock inte till 
slutkonsumenten. Detta innebär att dokumentation ska finnas och finns hos olika företag 
om varifrån de mottagit en råvara eller produkt och vart den gått i nästa led. Uppgifter 
ska då kunna lämnas ut till myndighet som begär information. För att få ut denna 
information för en sammanställning som denna rapport kräver detta dock kontakt med 
enskilda företag; det finns ingen samlad information hos Livsmedelsverket. 

För fisk från Östersjön skulle man kunna tänka sig att förordningen 2011:149424, som 
reglerar marknaden för vissa fiskarter och produkter därav från Östersjöområdet25, 
kanske skulle kunna resultera i att uppgifter kring dessa volymer samlas in centralt. Där 
ingår sill/strömming större än 17 cm. Livsmedelsverket ansvarar för verkställandet av 
förordningen. Första utgåvan från Livsmedelsverket kring undantag (LIVSF 2014:22) 
innebar restriktioner från 1: a januari 2015 för all sill/strömming större än 17 cm och 
produkter därav från Östersjöområdet med undantag för ICES statistiska delsektion 24 
och 27 samt delar av delsektion 2526 (Figur 2). Detta innebär att all sill/strömming från 
ICES delsektion 24, 27 samt delar av 25 alltid varit utan restriktioner. Den senaste 
ändringen trädde i kraft 1: a oktober 201827 och innebär att sill/strömming från ICES 
delsektioner 24–27 samt strömming under 21 cm från 28–2 idag är utan restriktioner. 
Enligt ursprungsförordningen (2011:1494) specificeras dock inga krav på 
dokumentation, utan det är i stället Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSF 2014:2228. Här 
specificeras dock enbart krav i form av dokumentation kring halterna av dioxiner, 
dioxinlika PCBer och icke-dioxinlika PCBer i vildfångad fisk och fiskeriprodukter från 
Östersjöområdet som är avsedda att föras ut från Sverige, samt när undantag från 
restriktionerna kan göras. 

Efter viss efterforskning blev slutsatsen att varken Jordbruksverket eller 
Livsmedelsverket har någon insamlad statistik som kan användas kring flöden av 
volymer av sill/strömming för humankonsumtion från Östersjöområdet baserat på krav 
från någon av föreskrifterna.  

 

 
22 nr 178/2002 av den 28 januari 
23https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/lokaler-hantering-
hygien/sparbarhet.-livsmedelsverkets-information-till-livsmedelsforetagare.-2009..pdf 
(210317) 
24 https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20111494-om-vissa-fiskarter-fran_sfs-2011-1494 (210309) 
25 ICES delsektioner 24-32 och svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges 
sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack (Figur 2). 
26 väster om 16:e längdgraden eller norr om 56:e breddgraden 
27 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/frammande-amnen---
oonskade/livsfs-2018-7-andr-2014-22_web.pdf (210309) 
28https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/frammande-amnen---
oonskade/livsfs-2014-22.pdf (210309) 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/lokaler-hantering-hygien/sparbarhet.-livsmedelsverkets-information-till-livsmedelsforetagare.-2009..pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/lokaler-hantering-hygien/sparbarhet.-livsmedelsverkets-information-till-livsmedelsforetagare.-2009..pdf
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111494-om-vissa-fiskarter-fran_sfs-2011-1494
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20111494-om-vissa-fiskarter-fran_sfs-2011-1494
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/frammande-amnen---oonskade/livsfs-2018-7-andr-2014-22_web.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/frammande-amnen---oonskade/livsfs-2018-7-andr-2014-22_web.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/frammande-amnen---oonskade/livsfs-2014-22.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/om-oss/lagstiftning/frammande-amnen---oonskade/livsfs-2014-22.pdf
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Figur 2 ICES statistiska delsektioner. Från bilaga 3 i EG 218/200929. 

 

2.4.2.3 Yrkesfiskets fångster och landningar 

HaV ansvarar för kontrollen och rapporteringen kring svenskt yrkesfiske. 
Landningsdeklarationer (loggböcker) anger till exempel vilka arter och storlekar som 
fångats och vart de fiskats. Tillförlitliga fångstdata är viktiga för beståndsuppskattningar. 
Brister i denna rapportering vad gäller fördelningen av de två arterna av sill och skarpsill 
från Östersjön har dock uppmärksammats inom arbetet med beståndsuppskattningar30. 

I ett nästa steg rapporterar förstahandsmottagare på land in avräkningsnotor till HaV. 
Även utländska fartyg som landar sina fångster hos förstahandsmottagare i Sverige 
rapporterar. I dessa inrapporteringar anges vad fisken ska användas till, som 
humankonsumtion eller industriändamål, men även denna data har brister i kvalitet för 
att tillförlitligt kunna ange fördelning av användningsområde och kräver idag till viss del 
skattning. Som en konsekvens av detta redovisas utländska landningar för 
humankonsumtion ej officiellt i de statistiska meddelandena (Tabell 1).  

Med dessa osäkerheter noterade, och baserat på avsaknad av andra möjligheter inom 
nuvarande insamling av uppgifter kring sill/strömming och skarpsill, är dessa uppgifter 
de bästa som finns kring dessa fångstvolymer och används som utgångspunkt för 
rapporten rent generellt, det vill säga loggboksdata och avräkningsnotor. 

 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0218 (210309) 
30 ICES. 2018. Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS), 6–13 April 2018, 
ICES HQ, Copenhagen, Denmark. 748 pp. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0218
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2.4.2.4 Förstahandsmottagarna 

Som komplement till loggböcker och avräkningsnotor erhölls en lista av HaV med 
registrerade förstahandsmottagare som köper sill och skarpsill i Sverige direkt från 
fartygen (26 organisationer år 2019). Denna information användes för att identifiera de 
företag som hanterade de största volymerna av dessa arter för humankonsumtion. 
Eftersom det sker en del export av råvara för humankonsumtion direkt från 
förstahandsmottagarna (via lastbil), kontaktades de volymmässigt största aktörerna för 
att samla in uppgifter kring hur stor volym sill och skarpsill de hanterat under 2019 som 
hamnat på svenska marknaden (täckningsgrad 96 % av volymen av de svenska 
landningarna av sill och skarpsill för humankonsumtion). Den sammanlagda volymen 
användes som skattning av svenska förstahandsmottagares produktion av sill och 
skarpsill för svenska marknaden (notera att denna även kan innehålla utländska båtars 
landningar och att mindre volymer saknas).  

2.4.2.5 Värdekedjaaktörer 

Efter ilandförande av fångst sker idag en omfattande nationell och internationell handel 
av sjömat mellan olika värdekedjaaktörer, som beredning, grossister, detaljhandel och 
restauranger. För att försöka skatta storleksordningen av sill för humankonsumtion som 
hamnade på svenska marknaden år 2019 identifierades och kontaktades företag som 
säljer sillprodukter på svenska marknaden för att samla in uppgifter om volymer. Denna 
kartläggning är komplex och medför lätt dubbelräkning. Sill säljs i många olika former, 
både inlagd, färska filéer och rökt. Det finns både aktörer som har märken direkt mot 
konsument (som Abbas, Lysekils, Klädesholmen, Falkeskog), men samma aktörer och 
andra kan även vara underleverantörer till så kallade ”private labels” (som Änglamark, 
Garant, Eldorado). Råvaran kan både vara importerad och producerad av svenskt 
yrkesfiske. Genom internetsökningar och kontakt med olika företag skapades dock en 
översiktlig bild över marknaden i form av hur stora volymer av sill som tas om hand av 
olika aktörer, var den kommer ifrån och hur stor andel som hamnade på svensk marknad 
under 2019. Undersökningen blev inte heltäckande utan snarare en skattning av 
storleksordning på volymen i förhållande till den tillgängliga offentliga handels- och 
varuproduktionsstatistiken (Tabell 1). Utifrån denna kompletterande undersökning 
kunde vi sammanställa uppgifter för att få fram en storleksordning på hur stor andel av 
den sill/strömming som landades i svenska hamnar som gick till den svenska marknaden 
och hur mycket som importerades och hanterades i senare led.  

Sammanfattningsvis är den sammanlagda konsumtionen av sill i Sverige i denna rapport 
beräknad utifrån uppgifterna från förstahandsmottagarna (kapitel 2.4.2.4) kompletterat 
med import-exportbalansen av beredda sill/strömmingsprodukter enligt 
handelsstatistiken (KN-koder 03048600, 16041210, 03049923, 16041299 och 
16041291; Tabell 1). KN-koder kring hel fisk exkluderades då volymen för de beredda 
produkterna bättre överensstämde med de uppgifter som erhållits från de 
värdekedjaaktörerna som lämnade uppgifter. Uppgifterna bearbetades på samma sätt 
som för övrig sjömat i rapporten vad gäller omräkningsfaktorer från EUMOFA för att i 
största möjliga mån ha en samstämmig metodik. 

Undersökningen av värdekedjaaktörerna resulterade även i verifierande uppgifter om 
volymen skarpsill tillgänglig på svenska marknaden i form av hur stort den svenska 
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marknadens behov är skattat av största marknadsandelinnehavaren31. Uppgifter från 
svenska värdekedjaaktörer indikerar att volymen på den svenska marknaden är något 
högre än varuproduktionsstatistiken men vi valde att gå på den offentliga statistiken med 
detta noterat.  

  

 
31 Personlig kommunikation Åsa Ask, marin specialist på Orkla Foods 
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3 Resultat 

3.1 Vad äter vi och hur mycket? 
År 2019 uppskattas 123 777 ton sjömat vara tillgänglig för svensk konsumtion i ätlig form 
(filé, skalad och beredda produkter). Notera att denna skattning är baserad på 
omräkningsfaktorer och är därmed associerad med viss osäkerhet. Detta motsvarar i 
snitt 12 kg per person och år32, eller 230 gram per vecka. Samma skattning för 2017 låg 
på 126 000 ton, eller 12,5 kg per person och år (240 gram per vecka, knappt två 
portioner). Resultaten är inte helt jämförbara eftersom metoden skiljer sig åt något 
mellan rapporterna, men indikerar stabil eller möjligtvis något minskande 
sjömatskonsumtion i Sverige. 

Omräknat till helvikt innebar konsumtionen under 2019 motsvarande ca 276 367 ton, 
eller 27 kg per capita i Sverige. Skattningen för 2017 låg på drygt 25 kg sjömat per capita. 
Anledningen till att konsumtionen minskat i ätlig vikt men ökat i helvikt beror troligtvis 
främst på användandet av en annan beräkningsgrund för omräkning i arbetet med denna 
rapport som ansågs vara mer konsekvent. 

De tio vanligaste arterna eller artgrupperna av sjömat bidrog med över 75 % av den totala 
volymen konsumerad, vilket är i linje med tidigare års skattningar (Figur 3). Viktigast 
för svensk konsumtion är lax, torsk och sill. Dock är skattningen av sill fortfarande något 
osäker (ej 100 % täckningsgrad), och räkor kommer på både plats fyra och fem (den 
offentliga statistiken tillåter tyvärr sammanslagning till art/artgrupp på grund av 
bristande detaljnivå); sammanslaget kan räkor vara viktigare än sill. 

 
32 Sveriges befolkning var 10 327 589 personer nyårsafton år 2019 enligt SCB. 
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Figur 3 De tio viktigaste arterna eller artgrupperna av sjömat i svensk konsumtion år 2019, rankade 
efter ätlig del.  

 

Om man tittar på hela diversiteten av sjömat i Sverige så finner man över 85 arter eller 
artgrupper på den svenska marknaden. Man kan gruppera dessa arter på olika sätt, men 
det är tydligt att det finns viss sorts sjömat som konsumeras i mycket liten utsträckning 
i Sverige, som alger och sötvattensfiskar (Figur 4), men som är mycket viktiga i 
konsumtionen i andra delar av världen. Alla arter för vilka konsumtionen var mer än 1 
ton helvikt 2019 finns listade i Appendix (Tabell 6). 
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Figur 4 Översikt av vad den svenska sjömatskonsumtionen bestod av år 2019. Torskfiskar består 
till hälften av torsk men även arter som gråsej, kummel, Alaska pollok och hoki. Laxfiskar består 
främst av odlad lax, räkor och kräftor främst av kallvattensräkor. Tonfiskar består till tre fjärdedelar 
av skipjack/bonit. Sötvattensfiskar består av både odlade arter (som olika karpfiskar och pangasius) 
och de som främst fiskas (gädda, abborre, gös). 

Merparten av volymen på marknaden var fryst eller konserverad (Figur 5). Detaljerad 
skattning kompliceras dock av bristfällig statistik, där antaganden har behövts göras 
(som till exempel att all fisk producerad i Sverige är färsk men den kan hamna på 
marknaden i beredd form). Levande/färsk sjömat domineras volymmässigt av lax, 
medan fryst sjömat även omfattar liknande volymer av torskfiskar. Rökt sjömat består 
nästintill uteslutande av lax. Konserverad sjömat omfattar framför allt räkor, sill och 
tonfisk. Värt att notera är att arter som exempelvis makrill finner man i statistiken främst 
som fryst och till viss del färsk. Detta är de volymer som registrerats i 
varuhandelsstatistiken men de kan ha beretts i senare led för att nå konsumenten som 
rökt eller konserverad.  
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Figur 5 Fördelning av produktform av sjömat på svenska marknaden. 

Med ett antagande att hela Sveriges befolkning äter sjömat under årets alla 52 veckor, så 
får man en indikation över hur den genomsnittliga konsumtionen av sjömat såg ut i 
Sverige under 2019 (Tabell 2). Laxfiskar ligger i så fall på tallriken mer än varannan vecka 
medan musslor och ostron enbart två gånger per år. 

Tabell 2 Antal portioner (en portion = 125 g) tillgängliga per capita i Sverige under 2019. 

Grupp 
Totalt antal 
portioner 

Portioner 
per capita 

Laxfiskar 279 561 565 27 

Torskfiskar 200 077 032 19 

Räkor och kräftor 164 341 780 16 

Sill, skarpsill, ansjovis 129 277 912 13 

Övriga saltvattensfiskar 76 962 855 7 

Tonfiskar 49 224 255 5 

Sötvattenfiskar 22 054 526 2 

Makrill  22 210 477 2 

Musslor och ostron 24 267 904 2 

Övrigt (t ex bläckfisk, krabbor, humrar, alger) 20 137 886 2 

Totalt 988 116 192 96 

 

Levande/färsk Fryst Rökt Konserverad Övrigt eller ospecifcerat
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3.2 Varifrån kommer sjömaten? 
Svensk sjömatskonsumtion bestod år 2019 av 74 % importerat (26 % från svenskt 
yrkesfiske, fritidsfiske och vattenbruk). Detta kan indikera en minskning av 
självförsörjandegraden, då inhemsk andel låg på 28 % år 2017. Men eftersom skillnaden 
är marginell och metoderna bakom beräkningarna skiljer sig något så kan någon trend 
inte styrkas utan längre tidsserie. 

Svensk produktion bestod främst av sjömat från yrkesfiske (74 %) varav 3 % kom från 
insjöfiske. Vattenbruk bidrog med 16 % och behållen fångst i fritidsfisket resterande. 
Notera att en del av den sjömat som produceras i Sverige exporteras; siffrorna anger 
övergripande, teoretiska bidrag till självförsörjandegrad medan det på artnivå kan se 
annorlunda ut. 

 

Figur 6 Svensk produktion av sjömat för humankonsumtion fördelat på olika sektorer. Notera att 
en del volymer fortfarande kan exporteras efter produktion, figuren anger teoretiska bidrag till 
försörjningsgraden.  

Andra länders landningar i Sverige var totalt sett 35 654 ton (2018) respektive 46 587 
ton (2019). Detta kan sättas i relation till svenskt yrkesfiskes landningar i Sverige, 85 238 
(2018) respektive 55 111 ton (2019). Det finns inga offentliga uppgifter kring vad de 
utländska landningarna i Sverige används till. Eftersom de består främst av 
sill/strömming (runt 70 %) och skarpsill (drygt 25 %) från finskt (runt 60 %) respektive 
danskt (runt 25 %) yrkesfiske kan det röra sig om främst foderfiske. För nordhavsräka, 
som fiskas enbart för direkt humankonsumtion, utgjorde dock de utländska båtars 
landningar den största andelen av volymen; 45 % av landningarna av räka i Sverige kom 
från andra länders yrkesfiske. 

Under 2019 kom dessutom totalt nära 81 000 ton av svenskt yrkesfiskes landningar från 
andra länders ekonomiska zoner (EEZ). Detta motsvarar 45 % av de totala landningarna. 
Största andelen av dessa fångster kom från Danmarks EEZ (29 %) följt av Storbritannien 
(28 %). Fångsterna består främst av sill (45 %), skarpsill (32 %) och tobis (14 %); detta 
innebär att det främst rör sig om foderfiske. 

yrkesfiske till havs yrkesfiske inland fritidsfiske vattenbruk
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3.3 Några trender över tid 
Den totala volymen på svensk marknad av de viktigaste arterna för svensk 
sjömatskonsumtion (lax och torsk) har i stort sett varit densamma sedan 2011. Med 
befolkningsökning innebär det en minskning i konsumtion per capita. Arter som hoki 
verkar ha minskat i volym på svenska marknaden (från nära 1 900 ton till 900 ton ätlig 
del). Tillgången på torsk har varit stabil på den svenska marknaden under samma period 
som det största svenska torskfisket helt upphört i Östersjön; efterfrågan har lösts genom 
ökad import. Andra arter som är mer nya för svensk konsumtion har ökat under samma 
tidsperiod. Till exempel kan guldsparid nämnas, där konsumtionen under den senaste 
tioårsperioden gått från runt 6 ton till 30–40 ton ätlig del om året.  

Ett exempel som ökat är ostron, om än från en låg nivå. Ur Livsmedelverkets årsrapport 
för kontrollprogrammet17 kan man få mer detaljerad information kring 
produktionsvolymer av en del arter från vattenbruket än vad SCB redovisar. Detta 
inkluderar exempelvis en nykomling för 2019 – sjöpung (nära 12 ton våtvikt) som idag 
produceras för utveckling av fiskfoder men även fond33. Man kan även utläsa 
fördelningen av det inhemska ostronet Ostrea edulis och det invasiva, Crassostrea gigas. 
Den totala produktionen har varierat sedan 2007, men ökat sedan 2011 till att i dagsläget 
ligga på 177 273 ostron (beroende på storlek, mellan omkring 11–27 ton). Bidraget från 
det inhemska ostronet har stadigt minskat över tid – från nästintill all produktion i 
början av tidsserien till drygt hälften 2019.  

Sjögräs och alger har legat på en relativt stabil nivå, runt 129±22 ton sedan 2011. Svensk 
produktion av alger 2019 togs för första gången med i beräkningarna. Sedan dess har 
produktion ökat och fler företag etablerat sig.  Under 2021 var det även premiär för tång 
på Göteborgs Fiskauktion34. Med tillskottet av svensk produktion av alger innebar detta 
att Sverige var till 13 % självförsörjande av alger under 2019. 

Tropiska räkor är komplexa då de kan hamna i flera mer ospecificerade 
produktkategorier. Om man ser till de som specificeras som varmvattenräkor (det vill 
säga där informationen finns) kan man inte se någon minskande trend av konsumtionen 
i Sverige de senaste tio åren, trots bitvis ganska omfattande kampanjer av 
miljöorganisationer och bojkotter av handel/influencers35. 

3.4 Sidoströmmar 
Beräkningen av tillgängliga volymer av sidoströmmar hamnade på 47 679 ton totalt sett 
år 2019 (Tabell 3). Det är dock främst sidoströmmarna från fiskberedning som kan vara 
av intresse för vidare produktutveckling (ca 35 521 ton), då merparten av det som inte 
äts på kräftdjur, ostron och musslor är skal och hanteras av konsumenten själv då de 
oftast säljs hela.   

 
33 https://www.marinetaste.com/ (211013) 
34 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/premiar-for-tang-pa-goteborgs-fiskauktion (210913) 
35 till exempel https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-ska-du-skippa-scampi-
certifierad-eller-inte/ och https://www.tasteline.com/inspiration/i-sasong/darfor-ska-du-inte-
kopa-tropiska-rakor/ (211018) 

https://www.marinetaste.com/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/premiar-for-tang-pa-goteborgs-fiskauktion
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-ska-du-skippa-scampi-certifierad-eller-inte/
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/darfor-ska-du-skippa-scampi-certifierad-eller-inte/
https://www.tasteline.com/inspiration/i-sasong/darfor-ska-du-inte-kopa-tropiska-rakor/
https://www.tasteline.com/inspiration/i-sasong/darfor-ska-du-inte-kopa-tropiska-rakor/
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Tabell 3 Sidoströmmar som genererades under 2019 för olika produktgrupper av sjömat. 

Produktgrupp 
Sidoströmmar som 
genereras (ton) 

Kommentar 

Fisk 35 521 

Huvud, skrov, avskär som 
uppstår vid beredning men 
även hel fisk (exempelvis 
siklöja) 

Räkor, kräftor, humrar etc. 9 949 Skalrester 

Ostron och musslor 2 209 Skalrester 

 

Om man utgår ifrån att den svenska sjömatskonsumtionen är baserad på 276 367 ton 
helvikt kan man skatta att svensk sjömatskonsumtion även genererade omkring 104 911 
ton sidoströmmar utomlands under 2019 (helvikt minus ätlig del minus sidoströmmar 
genererade i Sverige).  
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4 Diskussion och slutsatser 
Detta är den tredje rapporten om svensk sjömatskonsumtion som nu sammanställts av 
RISE. Fortfarande identifieras brister i offentlig statistik, och metoden för att skatta den 
volym som konsumeras i Sverige och vad den består av har ytterligare utvecklats. Därför 
är resultaten inte fullt jämförbara mellan rapporterna, men relativt likvärdiga. 

Även om denna och de tidigare två rapporternas3,4 resultat inte är helt jämförbara så 
verkar det som om att svensk sjömatskonsumtion inte ökar utan är stabil eller möjligtvis 
något minskande. Men jämförelsen över tid är osäker mellan rapporterna. En minskad 
sjömatskonsumtion i Sverige stöds dock av EUMOFA36 samt Norges Sjømatsråds 
enkätbaserade rapport för 20192. Den norska undersökningen noterade dock en 
stabilisering i denna trend.  

Enligt beräkning i denna rapport låg konsumtionen år 2019 i snitt på under två portioner 
i veckan (12 kg ätlig del per capita), det vill säga under Livsmedelsverkets 
kostrekommendationer. Enligt Norges Sjømatsråds undersökning som baseras på helt 
andra data (hemmakonsumtion baserad på enkäter2) är genomsnittet 1–2 gånger per 
vecka (14 kg per person och år), och enbart var tredje svensk (främst äldre) äter enligt 
Livsmedelsverkets rekommendationer (mer än 2 gånger vecka). Livsmedelsverket gör 
även återkommande undersökningar kring konsumtionsvanor för olika åldersgrupper, 
Riksmaten, där den senaste undersökningen var från 2016–2017 och studerade 
ungdomars matvanor (3 000 ungdomar i årskurs 5 och 8 samt årskurs 2 på gymnasiet). 
I denna undersökning fann man att de flesta ungdomar äter sjömat, men bara en och en 
halv gång i veckan37 - det vill säga under kostrekommendationerna. 

Norges Sjømatsråds enkätbaserade undersökning fann även att konsumtionen av färsk 
fisk ökar (trend 2018–2021). Denna trend kunde inte urskönjas i denna rapport, vilket 
kan bero på statistikunderlaget; uppgifterna i denna rapport baseras främst på 
produktion och handel med sjömat, ej på produktform vid faktisk konsumtion. 
Produktform hade varit intressant att följa upp mer eftersom det kan vara av betydelse 
för den miljömässiga hållbarheten – färsk sjömat kräver snabb transport och riskerar 
svinn vilket kan öka klimatpåverkan per kilo produkt beroende på transportsätt38. 

Mycket har även hänt i sjömatsbranschen efter 2019 i spåren av covid-19, där 
sjömatsbranschen har påverkats både direkt och indirekt. En kraftig nedgång i 
restaurang- och hotellvistelser har påverkat efterfrågan och därmed priset av en del 
sjömat som räkor39. Norges Sjømatsråds undersökning2 visar dock att 
hemmakonsumtionen av sjömat ökade till följd av pandemin, samt att konsumtionen av 
räkor ökat. En annan konsumentattitydsundersökning utförd av Novus med syfte att 
undersöka konsumtionsvanor år 2020 visade även att 26 % planerar att öka sin 
sjömatskonsumtion – detta är i paritet med intresset att öka sin konsumtion av 

 
36 https://www.eumofa.eu/sweden (210922) 
37https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---
undersokningar/riksmaten-ungdom/kott-och-fisk  (210922) 
38https://www.seawin.earth/wp-content/uploads/2021/04/Policy-Brief-3-Lokal-eller-
langvaga-sjomat.pdf  (210920) 
39 Blomquist, J, Hammarlund, C och Waldo, S. (2021) Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av 
det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd. Rapport 2021: 2. AgriFood Economics 
Centre 

https://www.eumofa.eu/sweden
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/kott-och-fisk
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matvanor---undersokningar/riksmaten-ungdom/kott-och-fisk
https://www.seawin.earth/wp-content/uploads/2021/04/Policy-Brief-3-Lokal-eller-langvaga-sjomat.pdf
https://www.seawin.earth/wp-content/uploads/2021/04/Policy-Brief-3-Lokal-eller-langvaga-sjomat.pdf
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vegetabiliska livsmedel40. I kombination med de satsningar som görs att lyfta sjömat i 
Sverige41,  kan detta medföra ett momentum för att skapa nya, mer hållbara vanor inom 
svensk sjömatskonsumtion. 

Samtidigt kvarstår många utmaningar rörande svensk sjömatsproduktion och 
konsumtionsvanor. En betydande del av svenskt yrkesfiskes produktionsvolym kommer 
från Storbritanniens EEZ (28 % under 2019), vilket har varit associerat med osäkerheter 
för industrin i samband med Brexit. Kraftig minskning av minkuppfödning på grund av 
risker med överföring av covid-19 påverkade lönsamheten för den största 
fångstmottagaren för sill/strömming och skarpsill i Sverige, Scandic Pelagics mottagning 
i Västervik (som tar in runt 40 % av svenskt yrkesfiskes landningar, främst för 
foderändamål), och ledde till att beredningsverksamheten lades ner vid årsskiftet 2020–
2021. Denna förändring kan ses som en nådastöt för lönsamheten; förändringen av 
flottstrukturen av svenskt yrkesfiske som en följd av HaV:s målsättningar kring 
effektivisering av det pelagiska fisket (det vill säga färre och större båtar) hade redan 
missgynnat möjligheterna för kedjan på land att hantera de stora volymerna av känslig 
råvara som livsmedel. Svensk beredningsindustrin har därmed idag både viss 
kapacitetsbrist, samtidigt som det kan finnas brist på svensk råvara efter flertalet 
fiskestopp (exempelvis torsk och sill i Östersjön). För att nyttja mer av de volymer som 
idag går till olika foderändamål krävs det dock även ett ökat svenskt konsumentintresse 
av produkter som sill och skarpsill då även en stor andel av de svenska landningarna för 
humankonsumtion går på export. Sammanfattningsvis går det inte att understryka nog 
vikten av ett värdekedjaperspektiv – från hav till bord – för hållbar utveckling av 
sjömatssektorn.  

3.5 Resultatens tillförlitlighet 
I rapporten användes uteslutande EUMOFA:s omräkningsfaktorer för hel fisk och ätlig 
del för olika arter och produkter (Appendix Tabell 7). Detta bidrar till viss osäkerhet i 
skattningen. Som ett exempel kan nämnas sill, som har en omräkningsfaktor på 0,52 
från hel fisk till filé enligt EUMOFA. Baserat på uppgifter från beredningsindustrin kan 
denna vara så låg som 0,35 för liten Östersjö-strömming, och det är bara de allra största 
och fetaste sillarna som kan nå utbyte enligt EUMOFA:s standardfaktor. Det är därför 
sannolikt att den ätliga delen är mindre än beräknat för sillen. Utbytesfaktorerna för 
skaldjuren ser också orimligt höga ut, men vi valde att använda samma källa för samtliga 
arter. Konsumtionen av skaldjur kan därför vara något överskattad, men det påverkar 
inte rankingen i någon större omfattning. 

Offentlig statistik kring sill och skarpsill är svår att tyda. Import-exportbalansen och 
varuproduktionen uppvisar omfattande volymer av exempelvis sill som är orimliga i 
förhållande till de volymer som indikeras av svenska värdekedjaaktörer. I denna rapport 
fick därför sill och skarpsill hanteras separat, där tillgängliga uppgifter mer kan ses som 
skattningar av storleksordning än faktiska volymer. Rapporten från Norges Sjømatsråd2 
skattar dock att konsumtionen av lax, sill, torsk och räkor tillsammans utgör 60% av 

 
40 Novus Livsmedelsbarometer 2021 
41 Som exempelvis centrumbildningen Blå Mat https://www.bluefood.se/om-bla-mat/ och den 
gemensamma strategin för framtidens fiske och vattenbruk 
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-
andra-uppdrag/gemensam-strategi-for-framtidens-fiske.html  

https://www.bluefood.se/om-bla-mat/
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/gemensam-strategi-for-framtidens-fiske.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/gemensam-strategi-for-framtidens-fiske.html
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totalvolymen av svensk sjömatskonsumtion vilket är i linje med denna rapport. För 
skarpsill är det värt att notera att det svenska marknadsbehovet 700 ton filé idag31; 
varuproduktionsstatistiken i kombination med EUMOFAS standardiserade 
omräkningsfaktorer mellan helvikt och ätlig del resulterade i något mindre skattning i 
denna rapport (539 ton). 

Svenskt vattenbruk produktionsstatistik (den officiella data som finns hos SCB; Tabell 1) 
baseras på frivilliga uppgifter från enkäter. För rapporten fick vi faktiska 
produktionsvolymer för regnbåge och röding från Matfiskodlarna och musslor/ostron 
från Livsmedelsverkets kontrollprogram, vilka skiljer sig åt något. För rapporten 
användes de kompletterande uppgifterna enbart för röding (då enbart dessa uppgifter 
saknades i den officiella statistiken). Detta spelar ingen större roll för den övergripande 
sammanställningen, då svensk produktion är så liten i förhållande till importen. 

I beräkningen av tillgängliga portioner utgick vi ifrån att alla äter lika mycket och att hela 
Sveriges befolkning består av vuxna. Enligt exempelvis Riksmaten vuxna 2010–201119 
äter knappt en tredjedel av befolkningen sjömat 2–3 gånger i veckan, medan fyra av tio 
äter en gång i veckan och en av tio aldrig eller mycket sällan. Detta innebär att det finns 
mer sjömat tillgängligt än 96 portioner per capita och år – beräkningen ger mer en 
indikation över antalet portioner samt diversiteten på tallriken idag. 

3.6 Behov av uppföljning 
Definitionen av vad som är svensk sjömatsproduktion är komplicerad. Yrkesfisket kan 
ske utanför svensk ekonomisk zon, svensk beredningsindustri hanterar omfattande 
volymer importerad sjömat och stora volymer som produceras inom svenskt vattenbruk 
och fiske går på export. Därmed kan inte den faktiska självförsörjandegraden beräknas. 
Den nyligen framtagna fiske- och vattenbruksstrategin42 pekar på att det finns ett behov 
av att genomföra ett värdekedje-projekt för att kartlägga och synliggöra den svenska 
sjömatens värdekedja. Arbetet med denna rapport kan förhoppningsvis bli ett startskott 
för detta arbete.  

Den största volymen sjömat som produceras i Sverige är sill/strömming. Under de 
senaste åren har det blossat upp en stark debatt i Sverige kring konflikten mellan fiske 
för humankonsumtion respektive foder inom strömmingsfisket i Östersjön43. Under 
2019 utgjorde svenskt yrkesfiske efter sill/strömming 53 % av volymen från svenskt 
yrkesfiske varav 33 % gick till direkt humankonsumtion vid landning. Trots att andelen 
med restriktioner enligt EU44 har minskat över tid har andelen som gått till foder ökat 
(beräkning i denna rapport baserat på fångstvolymer från olika områden och 
användningsområde; Tabell 4). Detta innebär att enligt nuvarande kostrestriktioner 
hade 64 % av det svenska yrkesfiskets fångster av sill/strömming under 2019 inga 
restriktioner av EU, och ytterligare 14 % bara delvisa restriktioner (storleksbaserat). En 
större andel av sillen/strömmingen än vad som har haft formella kostrestriktioner enligt 
EU-förordningarna har därmed gått till foder de senaste tre åren.  

 
42 https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-
andra-uppdrag/gemensam-strategi-for-framtidens-fiske.html 
43 exempelvis https://www.expressen.se/debatt/rovfisket-av-stromming-har-fatt-forodande-
effekt/ (211018) 
44 redovisade i kapitel 2.4.2.2 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/gemensam-strategi-for-framtidens-fiske.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/gemensam-strategi-for-framtidens-fiske.html
https://www.expressen.se/debatt/rovfisket-av-stromming-har-fatt-forodande-effekt/
https://www.expressen.se/debatt/rovfisket-av-stromming-har-fatt-forodande-effekt/
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Tabell 4 Sill/strömmingsproduktion från svenskt yrkesfiske från alla havsområden, andel med 
restriktioner och andel som klassades som foderfisk vid landning. 

År Producerat (ton) Restriktioner (%) Foder (ton) 

2017 103 267 17–42 % 37 % 

2018 124 276 26–50 % 55 % 

2019 94 185 22–36 % 67 % 

 

Påståendet att mer än 80 % av det svenska fiskets fångster går till humankonsumtion6 
kan bemötas med resultat kring svensk produktion och marknad – redan vid 
ilandförande av fångst går 71 % av volymerna till olika foderändamål och sedan sker 
ytterligare förluster i samband med beredning (Tabell 5). Det finns många idéer hos 
beredningsindustrin kring hur andelen sill för humankonsumtion kan öka. Exempelvis 
skulle man kunna storlekssortera vid landning då det främst är den större 
sillen/strömmingen som har värde för konsumenter och har fördelar vid beredning. 
Yrkesfisket behöver dock mer incitament och möjligheter för att fiska för 
humankonsumtion, där det istället kan finnas olika utmaningar idag. Det krävs 
exempelvis ett ökat konsumentintresse; mycket sill för humankonsumtion går idag på 
export på grund av större intresse i exempelvis Polen. Betalningsviljan är avgörande. 

Tabell 5 Produktionsvolymer från svenskt yrkesfiske 2019 och hur stor andel som når konsument. 

Källa Ton 
% av 

ursprunglig 
volym 

Svenskt yrkesfiske (helvikt) enligt SCB (Tabell 1) 178 145 100 

Svenskt yrkesfiskes landningar för 
humankonsumtion (helvikt) enligt SCB (Tabell 1) 

50 840 29 

Kvar efter beredning för humankonsumtion (ätlig 
del) 

23 501 13 

 

Eftersom svensk sjömatskonsumtion i så stor utsträckning består av norsk lax, och att 
svenskt yrkesfiske består i hög utsträckning av fiske för foderändamål, så ser man 
argumentet att man behöver inkludera denna indirekta konsumtion av svensk 
sjömatsproduktion i beräkningar (det vill säga konsumtion av sjömat som producerats 
med foderråvaror från svenskt fiske)6. Denna beräkning är mycket komplex, men om 
man tar exemplet lax odlad i Norge (som dominerar vår konsumtion) så bestod norskt 
laxfoder totalt sett av 25–30 % av marina ingredienser år 201745. Den marina 
komponenten domineras av andra arter än sill och skarpsill, främst blåvitling, anchoveta 

 
45 Winther, U., Skontorp Hognes, E., Jafarzadeh, S. & Ziegler, F. (2019) Greenhouse gas 
emissions of Norwegian seafood products in 2017. ISBN 978-82-14-06246-5.   



29 

This work is licensed under CC BY 4.0 

och tobis. Totalt sett gjorde norsk laxindustri av med 37 507 ton sill/strömming 
respektive 11 656 ton skarpsill under 2017 – från alla fiskevatten, framför allt norska och 
isländska. Det svenska foderfisket i Östersjön bidrar idag inte i någon större utsträckning 
till just norsk lax. Ibland har man även pekat på minknäringen. Enligt uppgifter från 
svensk minkuppfödning går omkring 3 000 ton sill/strömming (både hel fisk och 
sidoströmmar från beredning) till pälsdjursindustrin i Sverige (3 % av hela fisket). Dansk 
minknäring har varit en viktig mottagare av sill och skarpsill från Östersjön, men då 
minknäringen har marginaliserats under pandemin har detta förändrats. Detta medför 
att det borde finnas möjligheter kring nya värdeskapande insatser för sill och skarpsill i 
livsmedelssystemet. 

Svensk sjömatskonsumtion kan anses vara starkt traditionsbunden, samtidigt som 
Norges Sjømatsråd2 finner att svenska konsumenter kan tänka sig att äta fler arter till 
vardags (4,3 till 6,7 arter från 2012 till 2017). Vilka arter och hur tillgängligheten av nya, 
hållbara produkter ska öka är ett ämne för fortsatt uppföljning. Det höga intaget av fet 
fisk (som laxfisk) idag kan ses som fördelaktigt ur ett näringsperspektiv då de utgör en 
viktig källa till omega-3-fettsyror. Musslor och ostron tillhör dock en grupp av sjömat 
som har lägst miljöpåverkan46 i kombination med högt näringsinnehåll7 men 
konsumeras i mycket liten utsträckning i Sverige idag. Baslinjer som detta visar på olika 
möjligheter för en ökad, hållbar och näringsrik sjömatskonsumtion i Sverige. En viktig 
fråga utöver tillgång och miljömässig hållbarhet är dock exempelvis pris, där Norges 
Sjømatsråd pekar på att sjömat är dyrare än genomsnitt för livsmedel (baserat på 
konsumentprisindex, KPI) medan kött är billigare än genomsnittet.  

 
46 Gephart, J. A. m. fl. (2021) Environmental performance of blue foods. Nature 597(7876): 360-
365. 
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4 Appendix  
Tabell 6 Volymer tillgängliga för konsumtion år 2019 på svenska marknaden.  

 
Typ av sjömat Ton filé/ätlig 

del 
Totalt antal 
portioner (125 
gram) 

1 Lax 29 870 238 959 609 

2 Sill 15 446 123 568 000 

3 Torsk 11 165 89 320 005 

4 Nordhavsräkor/kallvattensräkor (Pandalidae) 10 633 85 066 029 

5 Räkor, beredda eller konserverade, övriga 5 301 42 409 911 

6 Sej/Gråsej 4 895 39 159 981 

7 Tonfisk, bonit 4 413 35 301 889 

8 Regnbåge 4 098 32 785 460 

9 Saltvattensfiskar, övriga 3 941 31 527 504 

10 Alaska pollock 3 425 27 398 182 

11 Vitfisk/bottennära arter 2 987 23 894 369 

12 Makrill 2 776 22 210 477 

13 Sötvattenskräftor 2 510 20 079 023 

14 Blåmusslor 1 890 15 118 391 

15 Surimi 1 693 13 542 906 

16 Rom, lever och mjölke 1 687 13 496 000 

17 Tonfisk, diverse 1 613 12 900 319 

18 Hoki 909 7 269 609 

19 Havskräfta 892 7 133 416 

20 
Räkor, tropiska/varmvatten (Penaeus och 
Parapenaeus) 

852 
6 815 748 

21 Abborre 790 6 323 318 

22 Pangasius och clarias-malar 749 5 990 998 

23 Plattfiskar, övriga 716 5 729 827 

24 Rödspätta 703 5 621 575 

25 Kolja 684 5 475 464 

26 Kummel 637 5 094 729 
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Typ av sjömat Ton filé/ätlig 

del 
Totalt antal 
portioner (125 
gram) 

27 Röding 604 4 828 555 

28 Grönmussla, Perna 601 4 804 598 

29 Skarpsill 539 4 314 688 

30 Krabbor 514 4 109 689 

31 Gädda 445 3 560 361 

32 Ostron 424 3 392 471 

33 Övriga 421 3 368 233 

34 Humrar 405 3 238 864 

35 Tioarmade bläckfiskar, Teuthida 381 3 050 235 

36 Sardiner 359 2 869 818 

37 Räkor, sandräka 355 2 837 653 

38 Gös 307 2 454 001 

39 Kungsfiskar 291 2 325 825 

40 Långa 279 2 233 759 

41 Tilapia 206 1 644 761 

42 Siklöja 185 1 479 546 

43 Languster 179 1 428 855 

44 Sötvattensfiskar, övriga 157 1 255 730 

45 Sjögräs och alger 156 1 248 000 

46 Hälleflundra 143 1 146 878 

47 Blötdjur och ryggradslösa, övriga 137 1 096 919 

48 Ål 130 1 038 739 

49 Tonfisk, gulfenad 123 981 176 

50 Krabba 122 975 900 

51 Kammusslor 119 952 445 

52 Marulk 96 767 169 

53 Karp 95 759 151 

54 Sik 88 707 167 

55 Ansjovis 78 621 405 

56 Åttaarmade bläckfiskar 71 570 989 
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Typ av sjömat Ton filé/ätlig 

del 
Totalt antal 
portioner (125 
gram) 

57 Laxfiskar 58 465 789 

58 Skrubbskädda 53 424 360 

59 Piggvar 51 407 823 

60 Rödtunga 48 380 666 

61 Tunga, övriga 47 378 987 

62 Harr 42 335 439 

63 Litenhälleflundra/Hellefisk 35 279 003 

64 Guldsparid 34 273 618 

65 Vitling 22 179 030 

66 Havsaborre 22 177 606 

67 Havskatt 10 78 791 

68 Flundrefiskar, övriga (Rhombosolea) 10 77 681 

69 Tunga 10 76 739 

70 Nilabborre 8 66 205 

71 Svärdfisk 8 65 675 

72 Taggmakrillar 8 61 791 

73 Hälleflundra,övriga 5 42 077 

74 Havsabborrar, övriga 4 30 984 

75 Pollack 4 30 719 

76 Tonfisk, blåfenad 4 30 719 

77 Blåvitling 3 21 186 

78 Sjurygg/Stenbit 2 19 990 

79 Hajar, övriga 1 11 829 

80 Tonfisk, långfenad 1 10 151 

81 Pigghaj 1 7 989 

82 Sjöborre 1 7 642 

83 Glasvar 1 6 120 

84 Sjögurkor <1 3 821 

85 Rockor <1 3 443 
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Tabell 7 Utbytesfaktorer enligt EUMOFA. Notera att dessa är medelvärden där det kan finnas stora 
skillnader för samma art baserat på storlek, nyttjandegrad, etc. Där artspecifika faktorer saknas har 
medelvärden använts (se kapitel 2 Metod).  

Art/artgrupp Andel ätlig 

 (kg ätlig/kg hel) 

Abborre 0,368 

Alaska pollock 0,368 

Ansjovis 0,601 

Blåmusslor, Mytilus 0,469 

Blåmusslor, Perna 0,383 

Blåvitling 0,368 

Blötdjur och ryggradslösa, övriga 0,484 

Cobia 0,368 

Flundrefiskar, övriga (Rhombosolea) 0,368 

Glasvar 0,368 

Guldsparid 0,368 

Gädda 0,368 

Gös 0,368 

Hajar, övriga 0,368 

Harr 0,368 

Havsabborrar, övriga 0,368 

Havsaborre 0,368 

Havsbraxen 0,368 

Havskatt 0,368 

Havskräfta 0,478 

Havsrudefiskar 0,368 

Havsöron 0,444 

Hoki 0,368 

Humrar 0,435 
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Hälleflundra 0,368 

Hälleflundra, övriga 0,368 

Kammusslor 0,146 

Karp 0,368 

Kolja 0,368 

Krabba 0,444 

Krabbor 0,556 

Kräftdjur, övriga 0,575 

Kummel 0,368 

Kungsfiskar 0,368 

Languster 0,649 

Lax 0,542 

Laxfiskar 0,368 

Liten hälleflundra/Hellefisk 0,368 

Långa 0,368 

Makrill 0,407 

Malar 0,368 

Marulk 0,368 

Musslor 0,735 

Nilabborre 0,368 

Nordhavsräka 0,444 

Ostron 0,735 

Pangasius 0,368 

Pigghaj 0,387 

Piggvar 0,368 

Plattfisk 0,368 

Plattfiskar, övriga 0,368 

Regnbåge 0,368 

Rockor 0,368 
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Rom, lever och mjölke 1,000 

Räkor, crangon 0,444 

Räkor, kallvatten (Pandalidae) 0,444 

Räkor, Parapenaeus longirostris 0,478 

Räkor, övriga 0,444 

Räkor,varmvatten (Penaeus) 0,444 

Röding 0,368 

Rödspätta 0,368 

Rödtunga 0,368 

Saltvattensfiskar, övriga 0,350 

Sardiner 0,478 

Sej/Gråsej 0,368 

Sik 0,368 

Siklöja 0,234 

Sill/strömming 0,522 

Sjurygg/Stenbit 0,100 

Sjöborre 0,478 

Sjögräs och alger 1,000 

Sjögurkor 0,478 

Skarpsill 0,368 

Skrubbskädda 0,368 

Skärlånga 0,368 

Små pelagiska fiskar 0,368 

Surimi 0,368 

Svärdfisk 0,368 

Sötvattensfiskar, övriga 0,392 

Sötvattenskräftor 0,478 

Taggmakrill 0,368 

Taggmakrillar 0,368 
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Tandnotingar 0,368 

Tilapia 0,366 

Tioarmade bläckfiskar, Sepiida 0,735 

Tioarmade bläckfiskar, Teuthida 0,735 

Tioarmade bläckfiskar, övriga 0,735 

Tobis 0,368 

Tonfisk, blåfenad 0,368 

Tonfisk, bonit 0,368 

Tonfisk, diverse 0,399 

Tonfisk, gulfenad 0,420 

Tonfisk, långfenad 0,368 

Tonfisk, storögd 0,368 

Torsk 0,326 

Tunga 0,368 

Tunga, övriga 0,368 

Vitfisk/bottennära arter 0,368 

Vitling 0,368 

Ål 0,610 

Åttaarmade bläckfiskar 0,687 

Öringar 0,556 

Övrig matfisk 0,368 

Övriga 0,368 
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