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KRAV-godkänd och MSC-märkt, vildfångad fisk – vad skiljer? 
Vill du ställa krav på ett hållbart fiske ska du välja KRAV- och MSC-märkt fisk 
Vi vill underlätta för dig att göra val i upphandlingen. Därför redogör vi här för några av skillnaderna i 
KRAVs och MSCs regelverk för vildfångad fisk. KRAV-märkt fisk och skaldjur kommer från KRAV-certifierade 
fiskefartyg som fiskar på MSC-certifierade fisken och som kontrolleras årligen vid revision enligt KRAVs 
regler. Utöver att hållbart fiske ska ske på hållbara bestånd, med minimerad miljöpåverkan och god 
fiskeförvaltning enligt MSCs regler, så har KRAV ytterligare ett stort antal regler som går i linje med KRAVs 
mervärden kring hälsa, klimat, miljö och socialt ansvar. 

Hälsa 
KRAV har kriterier som reglerar halten av främmande ämnen i fisken så att den inte överstiger 
Livsmedelsverkets kostråd för någon konsumentgrupp 

 
Energiförbrukning och klimatpåverkan 
Energikrävande redskap som bom- och bottentrål får inte användas 
Kriterier finns för bränsleåtgång per kilo fisk 
Elen ska vara 100 procent förnybar 
Endast klimatneutrala köldmedier får finnas ombord 

 
Socialt ansvar 
Inkluderar fackliga rättigheter, lön, övertid, hälsa och säkerhet 

 
Miljö 
Dieselmotorer ska uppfylla MK1 (Miljöklass 1), för att reglera svavelhalten 
Det ska finnas tydliga rutiner för avfallshantering, speciellt för farligt avfall 
Rengöringsmedel ska vara miljömärkta 
KRAV tillåter inte bom- och bottentrålning av fisk 

 
 

Utöver regler för fisket omfattas hela produkten och alla råvaror i en KRAV-märkt fiskprodukt av KRAVs 
regler. 

Utgåva 2023 (krav.se) 
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Område Regel (KRAV) KRAV MSC Kommentarer 
Allmänna 
regler 

Minskad miljö- och 
hälsopåverkan från 
hygienarbete (3.4) 

Medel för rengöring och 
desinficering ska vara miljömärkta 
såsom t.ex. Svanen, Bra Miljöval 
eller Bra Kemråd. Formaldehyd får 
inte användas vid rengöring. 

Omfattas ej  

 Socialt ansvar (3.1) Regler som berör arbetskraft, 
fackliga och mänskliga rättigheter, 
diskriminering, lön, övertid, hälsa, 
säkerhet m.m. 

Regler kring 
förbud mot 
tvångsarbete 

 

Vildfångad fisk Främmande ämnen 
(17.3.2) 

Fisk och skaldjur godkänns inte om 
Livsmedelsverkets kostråd 
begränsar konsumtionen på grund 
av främmande ämnen. 

Omfattas ej  

 Förbjudna 
fiskemetoder 
(17.4.1) 

Bomtrålning och bottentrålning 
tillåts inte. Undantag för 
bottentrålning av Nordhavsräka. 

Alla lagliga 
fiskemetoder 
får ingå i en 
granskning 

KRAV har ett generellt 
förbud mot användning av 
bottentrål och bomtrål när 
det gäller fiske efter fisk. 
Bägge regelverken: 
Metodens påverkan på den 
marina miljön bedöms vid 
varje godkännande 

Regler som 
följs upp hos 
varje båt 

Bränsleåtgång 
(17.5.3) 

Kriterier för bränsleåtgång per kilo 
landad fisk/skaldjur. 

Omfattas ej Vid en KRAV-certifiering 
genomgår varje enskild 
fiskebåt en revision. 

 Val av bränsle 
(17.5.1) 

Dieselmotorer ska drivas med 
diesel som innehåller maximalt 
0,05 procent svavel (MK 1). 

Omfattas ej Syftar till att minimera 
svavelutsläpp. 

 Dokumentation av 
fångstresan (17.3.5) 
System för positions- 
rapportering (17.3.6) 

Fartygets positionsangivelser ska 
kunna specificeras med en 
noggrannhet på minst 10 nautiska 
mil. 

Inte reglerat 
per fartyg 
utan per 
fiskelag 

Vid en KRAV-certifiering 
genomgår varje enskilt 
fiskefartyg en revision. 

 Rengöringsmedel 
(17.5.6) 

Får inte använda 
grovrengöringsprodukter med 
komponenter som är klassade som 
cancerframkallande, 
mutationsframkallande eller 
reproduktionsstörande. 

Omfattas ej  

 Köldmedier ombord 
(17.5.7) 

Endast ozon- och klimatneutrala 
köldmedier ombord. 

Omfattas ej HFC-föreningar (väte-, fluor- 
och kolföreningar) tillåts 
inte 

Förädlad vara, 
sammansatta 
produkter 

Övriga råvaror i en 
sammansatt produkt 
(9.3) 

Även råvaror med 
jordbruksursprung beaktas i en 
sammansatt produkt. 

Omfattas ej KRAV tittar på samtliga 
ingredienser i produkten, 
inte enbart fiskråvaran. 
KRAV godkänner 
exempelvis inte icke-KRAV- 
märkt panad. 

 Processer (9.2) Begränsning i 
produktionsprocesser. 

Omfattas ej  

 Processhjälpmedel, 
tillsatser och aromer 
(9.3) 

Begränsningar för 
processhjälpmedel, tillsatser och 
aromer. 

Omfattas ej  

 

http://www.krav.se/
mailto:info@krav.se

	Vill du ställa krav på ett hållbart fiske ska du välja KRAV- och MSC-märkt fisk
	Hälsa
	Energiförbrukning och klimatpåverkan
	Socialt ansvar
	Miljö
	Utöver regler för fisket omfattas hela produkten och alla råvaror i en KRAV-märkt fiskprodukt av KRAVs regler.

