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För fisk som säljs i sammansatta livs-
medel gäller inte kravet på att fisksort 
och fångstområde ska anges. Ändå finns 
uppgifter om det på de allra flesta pake-
ten. Det är bara Fishermans fiskpinnar 
från butikskedjan Matrebellerna som 
innehåller en anonym ”vitfisk” och 
Euroshoppers fiskpinnar som är gjorda 
av hoki av okänt ursprung. 

– Det här är en glädjande trend som 
gör miljövalet lättare. Allt fler frågar 
efter vilken fisk de köper och var den 
är fångad. Jag tror det kan vara svårt att 
sälja fiskrätter om inte ursprunget anges, 
säger Lena Wallin på Livsmedelsverket. 

Findus har tre sorter med fiskpinnar 

som är MSC-märkta, den enda interna-
tionella miljömärkningen för vildfångad 
fisk. Företaget lanserar också en egen 
märkning, Fish for life.

– Förvirrande och något onödigt 

eftersom det kan uppfattas som en 
ekologisk märkning, tycker Ottilia 
Thoreson på Världsnaturfonden. 

– Det finns redan så många märk-
ningar för konsumenten att hålla reda på. 
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Ica Ica Ica Ica Ica

450 g/15 st 900 g/30 st 400 g/16 st 400 g/16 st  750 g/30 st 230 g/8 st 

*
10:00 kr 20:00 kr 22:00 kr 32:00 kr 34:00 kr 29:00 kr

22:00 kr 22:20 kr 55:00 kr 80:00 kr 45:30 kr 126:00 kr

Chilensk hoki Hoki

torsk, fiskad i 

Barents hav 

fiskad i nordöstra 

Stilla havet fiskad i nordöstra 

Stilla havet 

65 % 58 % 61 % 60 % 61 % 48 %

kryddor stärkelse, dextrin, 

kryddor, salt 

max 1,5 %, 

kryddor,

salthalt 0,8 %

kryddor, salthalt 

0,9 % kryddor, salthalt 

0,9 %

E 503, druvsocker, 

kryddor,  E 100, E 160c, 

E 414, salthalt 1,1 % 

8,1 g varav 0,6 g 

mättat fett

7 g 9 g varav 0,6 g 

mättat fett

8 g varav 1 g 

mättat fett

9 g varav 0,7 g

mättat fett

14 g

* 
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Prisextra Ica Lidl Lidl

600 g/24 st 450 g/15 st 450 g/15 st 450 g/15 st 450 g/18 st  900 g/30 st 

42:00 kr 17:00 kr 25:00 kr 19:00 kr 10:00 kr 23:00 kr

70:00 kr 37:70 kr 55:50 kr 42:20 kr 22:20 kr 25:50 kr

Pinklax, fiskad i 

nordöstra Stilla havet fiskad i Stilla havet fiskad i Stilla havet 

Hackad Hackad Alaska 

Stilla havet  

61 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 %

salthalt 0,8 %

E 410, E 415

salt, kryddor   

kryddor, 

salthalt 1 % 

10 g varav 0,6 g 

mättat fett

8 g 7,5 g varav 

mättat fett 0,8 g

7,7 g varav 

mättat fett  1,1 g

7,9 g 8,5 g

Och det är inte en certifierad märkning 
utan ren marknadsföring, säger hon.  

Världsnaturfonden har sedan flera 
år en konsumentguide där fisk grön-, 
gul- respektive rödlistas. Med reservation 
för den anonyma vitfisken i Fishermans 
fiskpinnar finns ingen rödlistad fisk i 
fiskpinnarna i vår granskning. 

– MSC-märkt fisk är det ideala. Torsk 
från Barents hav är också okej. Hoki bara 
om den är MSC-märkt, säger Ottilia 
Thoreson. 

Mer tveksamt är det med hajmal, van-
ligen kallad pangasius, som snabbt blivit 
väldigt populär i Europa. Den odlas i Syd-
Ostasien, och myndigheternas kontroll av 
vattenbruken där är ännu inte tillfreds-
ställande. 

  akaciagummi

E 415, xantangummi

E 450, natrium-, kalium- 

  och kalciumdifosfater




