
 

 

 

ASC-utredningen framskrider 

I årets första nyhetsbrev berättade vi om det projekt som Fiskodlarförbundet har inlett för 

att möjliggöra en ASC-certifiering av regnbågslaxproduktionen i Finland. ASC (Aquaculture 

Stewardship Council) –standardena är globala och man kan därför inte få en egen 

standard för vår lokala produktion av regnbågslax som certifieringen skulle basera sig på. 

Utgångspunkten är att utreda vilka särdrag vid odlingen av den finska regnbågslaxen som 

borde tas i beaktande då man tillämpar kommande eller redan existerande standarder 

som kan komma ifråga (ASC-laxstandarder eller ASC-regnbågslaxstandarder för 

insjöodling). 

Vid projektet har man utrett den finska produktionens specialdrag och den analys som 

gjorts på basen av denna undersöks för tillfället vid ASC-organisationen. Syftet är att 

tillsammans med organisationens representanter fundera på hur de frågor gällande de 

finska internationellt sett rätt små anläggningsstorlekarna och odling i brackvatten kan tas i 

beaktande vid certifieringsprocessen. ASC-standarderna utvecklas och förnyas ständigt 

och därför utreder man också under projektets gång möjligheterna att ta del av 

förnyelsearbetet. 

Produktionen av de ASC-certifierade produkterna har globalt vuxit i rask takt under de 

senaste åren. Organisationens representant Barbara Janker deltog i ett möte för 

ASC/MSC-intressentgrupper den 4.5.2017 i Helsingfors och berättade att antalet ASC-

certifierade vattenbruksanläggningar har ökat från 260 till 449 stycken under det gångna 

året. Certifieringen av räk- och laxproduktionen hör till de som vuxit mest. Av hela den 

globala produktionen är nu 3-4% ASC-certifierad, fördelad bland 38 länder. För odlingen 

av lax är certifieringsgraden nu 22 % av produktionen.  Av vattenbrukets färdiga 

försäljningsprodukter är 8100 certifierade och av dessa säljs över 80% i Mellan- och 

Nordeuropa. I Sydeuropa, Nordamerika och Asien kan man se ett ökat inköp, speciellt 

bland de stora internationella hotellkedjorna. Då efterfrågan ökar borde det också vara 

möjligt att ansöka om certifiering för den finska produktionen, för de producenter som så 

önskar. Vi berättar mera om utredningens framsteg under hösten! 

 

 


