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De anställda bär heltäckande vi-
ta kläder, gummistövlar och mun-
skydd. Innan vi får tillträde till 
pangasiusproducenten Vinh Hoans-
fabrik får vi genomgå desinfektions-
behandlingar – företaget har strikta 
regler för att förhindra att bakterier 
och sjukdomar sprids. 

Vi befinner oss i södra Vietnam. 
Fabriken som ligger i Mekongdeltats 
Dong Thap-provins har tusentals an-
ställda och är uppdelad i olika avdel-
ningar, från levande fisk som kom-
mer in på ett rullband för att ren-
sas och fileas till de frysta fiskbitarna 
som paketeras. 

När medielarmet för några år se-
dan gick om att torsken hotades av 
utrotning blev den betydligt billiga-
re vita matfisken snabbt ett prisvärt 
alternativ.

Flodernas kyckling
Pangasius med sin neutrala smak 
kallas för flodernas kyckling, berät-
tar Vinh Hoans amerikanske mark-
nadschef Max Basch när han visar 
runt i fabriken.

Men lika snabbt som pangasius 
avlöste torsken blev den ett omskri-
vet hatobjekt. Delar av kritiken mot 
pangasius, eller vietnamesisk haj-
mal som den också kallas, har va-
rit dess smaklösa konsistens. Kemi-
kalier används för att den frysta fis-
ken ska behålla sin fuktighet och su-
ga upp ytterligare vatten, eftersom 
det ger ökad vikt och därmed högre 
marknadspris.

– För mycket vatten i fisken ger 
en gummiaktig konsistens och smak 
som många människor klagar på, 
berättar Max Basch.

Trånga fiskdammar med över-
användning av antibiotika och ke-
mikalier har lett till miljöproblem 
som övergödning i Mekongdeltat 
och antibiotikaresistens hos bakte-
rier. Problemrapporteringen i mass-
medier har förföljt pangasius vars 
popularitet och försäljningssiffror, 
framför allt inom EU, har planat ut. 
I länder som Spanien och Italien har 
den störtdykt. 

Nu pågår försök att återvinna 
konsumenterna. Vinh Hoan be-
handlar inte sina filéer med kemi-
kalier och blev Vietnams första ASC-

certifierade pangasius-producent 
för fem år sedan. 

Akvakultur, odling av fisk och 
skaldjur, har alltid en viss påver-
kan på närmiljön. Att vara ASC-cer-
tifierad innebär att hålla de skadli-
ga miljöeffekterna på en minimal ni-
vå. Vinh Hoan får sin fisk från Tan 
Thuan Dong-odlingen som består av 
tretton dammar. Anställda kastar ut 
pellets från en ponton i en av dam-
marna och vattnet kokar av hungri-
ga pangasius.

Fodret består till nittiofem pro-
cent av hållbara vegetariska källor, 
som lokalt odlad maniok och ris, 
samt amerikansk soja. Fem procent 
kommer från fiskprotein, även den 
spårbar till hållbara källor. Dam-
marna, vars vattennivå ligger hög-
re än flodvattnet för att inte läcka, 
muddras på övergivet foder och 
slammet hamnar i en särskild av-
fallsdamm. Vattnet testas så att ni-
våerna av kväve och fosfor hålls mi-
nimala när det släpps ut i floden igen. 

Kemikalier, godkända av ASC, an-
vänds i små mängder och antibiotika 
används enbart när sjukdom är bevi-
sad. Hållbarhetsarbetet gäller även 
det sociala ansvaret. Le Thi Tho, 29, 
har varit anställd av Vinh Hoan se-
dan 2008. Hon ser många fördelar i 
att företaget är ASC-certifierat. Hon 
tjänar 250 dollar i månaden, vilket är 

ungefär 50 dollar mer än hon skul-
le få hos en konventionell fiskodlare.

– Vi har förmåner som försäkring-
ar, befordringar och semesterdagar, 
berättar hon.

Viktig mangrove
Vi åker vidare till Soc Trang-provin-
sen där räkodlingarna breder ut sig i 
det flacka deltalandskapet. Vi kör på 
en smal väg omgärdad av kala jord-
vallar där ingenting växer. Hundra-
tals bassänger med konventionella 
räkodlingar så långt ögat når. 

Mekongdeltat i södra Vietnam 
täcktes tidigare av mangroveskog, 
och uppskattningsvis hälften har 
skövlats sedan början av 1970-ta-
let för att ge plats åt räkodlingar-
na. Mangrove är naturliga barriä-
rer mot vågor och stormar; en hu-
vudorsak till att tsunamin i Indiska 
oceanen 2004 blev så allvarlig var att 
mycket av den skyddande mangro-
ven var borta. När mangroven huggs 
ner ökar erosionen och fisken för-
svinner, eftersom mangrovens röt-
ter fungerar som barnkammare för 
många fiskarter och skaldjur. Dess-
utom är de kolsänkor och viktiga i 
kampen mot klimatförändringarna. 

WWF har sedan 2008 stöttat en 
rad mangroveprojekt i Sydostasien 
och i Vietnam fokuserar man på 
återplantering såväl som att stödja 
återväxt av redan befintlig mangro-
ve – vilket är billigare och mer effek-
tivt än att återplantera. Genom ASC-
certifieringen förbinder sig odlarna 
att återplantera en viss andel man-
grove kring dammarna.

– Vi ser räkor och pangasius som 
en naturresurs som vi måste ta hand 
om, säger Huynh Quoc Tinh som är 
WWF:s ansvarige för akvakultur i 
Vietnam, på plats i Soc Trang.

Han fortsätter:
– Vi vill främja försörjningsmöj-

ligheterna för lokalbefolkningen och 
samtidigt bevara miljön. 

ASC-certifierade räkor ger ett hög-
re marknadspris vilket gynnar hand-
larna och de anställda, samtidigt som 
miljön behandlas varsammare.

– Genom att berätta om fördelar-
na försöker vi övertyga allt fler od-
lare att gå över till ASC, förklarar 
Huynh Quoc Tinh.

Stapimex är det första vietname-
siska ASC-certifierade räkföretaget 
och har även det strikta regler gäl-
lande vattenkvalitet och antibioti-
ka. Företaget använder enbart bio-
kemikalier.

Företaget odlar två arter av jätte-
räkor, svart tigerräka och vannamei-
räka. Kanaler leder in saltvatten från 
deltat till dammarna där fontäner sy-
resätter vattnet. Manager Truong Qu-
oc Binh förklarar att omställningen 
till hållbara dammar är kostsam i bör-

 PANGASIUS KOMMER TILL BAKA. 
Vinh Hoan behandlar inte sina filéer 
med kemikalier. Företaget blev 
Vietnams första ASC-certifierade 
pangasius-producent för fem år 
sedan. 

 FÄRSKA RÄKOR. Här förpackas 
de jätteräkor som du hittar i frys-
disken.

Räkodlare  
vill återvinna 
förtroendet
Trånga fiskdammar med överanvändning av antibio
tika och kemikalier har lett till miljöproblem som över
gödning i Mekongdeltat och antibiotikaresistens hos 
bakterier. Nu satsar Vietnam på hållbara jätteräkor och 
pangasius. Och att återinplantera mangroveskogar.

❞ Genom att 
berätta om 

fördelarna försöker vi 
övertyga allt fler odlare 
att gå över till ASC.
Huynh Quoc Tinh
WWF:s ansvarige för akvakultur  
i Vietnam.

❞ På sikt lönar det 
sig eftersom det 

blir större volymer och 
vi som odlar får mer 
pengar.
Truong Quoc Binh 
Manager, förklarar att omställningen till 
hållbara dammar är kostsam i början.



5 HUFVUDSTADSBLADET
Måndag 31 juli 2017

NYHETER
Telefon: 09-1253 222
E-post: nyheter.hbl@ksfmedia.fiu

Facebook: HBL – Hufvudstadsbladet
Twitter: @hblwebb
Instagram: @hufvudstadsbladet

jan och att det därför kan vara svårt 
att övertala odlare att ställa om.

– Men på sikt lönar det sig efter-
som det blir större volymer och vi 
som odlar får mer pengar.

Le Van Tam och Tran Quang Huy 
arbetar med att kontrollera vatten-
kvaliteten och räkornas välbefin-
nande i dammarna. Båda arbetade 
tidigare för konventionella räkod-
lingar och jämför med den nuvaran-
de arbetsplatsen. De berättar om ti-
digare långa arbetsdagar där de of-

ta, utan lönetillägg, fick patrullera 
dammarna nattetid. 

– Det fanns inga sociala skydd, 
berättar Le Van Tam, som är utbil-
dad ingenjör inom akvakultur och 
har 400 dollar i månadslön plus för-
säkring och bonus, mot den tidiga-
re månadslönen som var 200 dollar.
Varför rekommenderar du ASC?
– Det är bra ut miljösynpunkt; vi an-
vänder inte antibiotika eller farliga 
kemikalier, förklarar Le Van Tam.

– Ur den sociala aspekten är det 

en självklarhet, fyller Tran Quang 
Huy in.

– Tidigare jobbade jag över tio 
timmar om dagen för 150 dollar i 
månaden. Förutom alla sociala för-
måner har jag fått ett rejält lönelyft. 
ASC är ett lätt val.

TEXT  JOHAN AUGUSTIN
nyheter@ksfmedia.fi

FOTO  JOHAN GRATZER

FAKTA

ASC

●● Den oberoende icke vinstdrivande 
organisationen ASC, Aquaculture Ste-
wardship Council, bildades 2010 av 
bland annat WWF. ASC:s mål är att va-
ra det ledande certifierings- och märk-
ningsprogrammet för ansvarsfullt odlad 
fisk och skaldjur.

●● Vid ASC-certifierade odlingar an-
vänds mindre kemikalier och antibioti-
ka, det råder lägre densitet bland fis-
ken och skaldjuren, det används mindre 
foder, det är högre överlevnadsnivåer 
bland fisken och skaldjuren och bättre 
arbetsvillkor för de anställda.

●● ASC använder en spårbarhetskedja 
som går från ursprungsproducenten ge-
nom mellanhänder till slutimportörer-
na. Det tar omkring fyra månader för en 
odlare att bli ASC-certifierad och få an-
vända logotypen på sina produkter. 

●● ASC samarbetar med 456 certifiera-
de odlingar i 38 länder och har sett en 
80-procentig ökning det senaste året 
där lax och räkor ökar mest. De störs-
ta marknaderna finns i Europa med över 
8 000 produkter på 58 marknader där 
Nederländerna och Tyskland toppar lis-
tan. Finland har 114 ASC-produkter på 
marknaden.

●● www.asc-aqua.org

Akvakultur
●● Hälften av världens fisk och skal-

djur odlas i dag genom akvakultur, även 
kallat vattenbruk. De senaste 30 åren 
har akvakultur varit den snabbaste väx-
ande sektorn inom matindustrin med 
en årlig genomsnittlig ökning på drygt 
nio procent. 2050 kommer jordens be-
folkning att uppgå till runt tio miljar-
der människor, med den största ökning-
en i utvecklingsländerna. Efterfrågan av 
fisk och skaldjur följer den utvecklings-
kurvan. Den globala akvakulturproduk-
tionen fördubblades mellan 2000 och 
2012 och förväntas fördubblas igen fram 
till 2050. Över 60 procent av produk-
tionen kommer redan från utvecklings-
länderna. Näringen anställer direkt runt 
20 miljoner människor och ger försörj-
ningsmöjligheter till mångdubbelt fler. 

Odlingar i Vietnam
●● På 1990-talet odlades pangasius i 

fiskkassar i floderna men numera odlas 
den största delen av Vietnams panga-
sius i dammar på land. Södra Vietnam 
står för 80 procent av landets fiskod-
lingar. Vietnam är det näst största ASC-
produktionslandet efter Norge, med 76 
certifierade odlingar varav 39 odling-
ar för pangasius (19 procent av den na-
tionella produktionen är ASC-certifie-
rad) och 36 odlingar för räkor (5 procent 
av den nationella produktionen är ASC-
certifierad). 

●● Vietnam är den fjärde största produ-
centen av fisk och skaldjur efter Kina, 
Indonesien och Indien och produktionen 
är viktig för landets ekonomi. 2008 stod 
akvakultur för nära sju procent av Viet-
nams bnp (inga nya siffror är publice-
rade). 2016 exporterade landet fiskpro-
dukter till 164 länder där EU, USA och 
Japan stod för drygt halva exporten.

Källor: ASC, WWF

 INTE GRATIS. Omställ-
ningen till hållbara räk- el-
ler fiskdammar är kostsam 
i början. 

 SOCIALA FÖRMÅ-
NER. Le Van Tam och Tran 
Quang Huy arbetar med 
att kontrollera vattenkva-
liteten och räkornas väl-
befinnande i dammarna. 
De uppskattar ASC-företa-
gets personalpolitik.  
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Länge sågs jätteräkan och panga-
sius som miljöbovar, bland an-
nat på grund av alla de mangrove-
skogar som fälldes för att ge plats 
åt odlingarna. Åtgärder togs för 
att förbättra läget och för några 
år sedan gav världsnaturfonden 
WWF jätteräkor och pangasius 
med ASC–certifiering grönt ljus i 
sin fiskguide för hållbar fiskkon-
sumtion.

Grönmarkeringen kan ha bidra-
git till att öka konsumtionen av jät-
teräka i Finland. Enligt tullens sta-
tistik har importen av jätteräkor 
stadigt ökat, och från 2006 till 2016 
fördubblades importen till närma-
re 263 000 kg.

År 2006 var Vietnam det tred-
je största importlandet och stod då 
endast för 17 procent av importen, 
medan Bangladesh stod för 20 pro-
cent och Indonesien för 29 procent. 
2016 hade länderna bytt plats och 
Vietnam stod för 45 procent av vå-
ra jätteräkor. Bangladeshs andel var 
fortfarande 21 procent medan Indien 
som tredje största land endast stod 
för 8 procent.  

Rapporten om problemen med 
pangasius, en torsklik fisk, kan även 
ha påverkat importen här i Finland, 
då importen minskat med över hälf-
ten. Den pangasius som importeras 
till Finland kommer huvudsakligen 
från Vietnam och Indonesien. 

Importstatistiken berättar dock 
inte hur stor andel som är ASC–cer-
tifierad. 

Jätteräkor populära
Enligt fiskmästare Jesse Lappi på 
Stockmanns delikatess har man 
märkt jätteräkornas ökade popu-
laritet.

– Här vid disken går det åt myck-
et jätteräkor, vi måste dagligen fylla 
på, säger Lappi. 

Stockmann säljer ASC-certifiera-
de jätteräkor från fiskdisken, men i 
frysen hittas både certifierade och 
icke-certifierade. Även den frysta 
pangasiusen är ASC-märkt. Även om 
försäljningen av ASC-märkta pro-
dukter ökat under de senaste åren 
på Stockmann, har Lappi noterat att 
kundernas kunskaper om certifie-
ringen varierar kraftigt. 

– En del av kunderna frågar om 
jätteräkorna är certifierade och är 
väldigt pålästa om saken, medan 
vissa inte ens vet vad den betyder. 
Då det gäller pangasius frågar folk 
oftare vad det egentligen är för en 
fisk och hur man ska tillaga den, sä-
ger Lappi. 

– Sedan finns den gruppen som 
noggrant följer med WWF:s fiskgui-
de, och sedan frågar oss varför vi säl-
jer en viss fisk fast den är rödmärkt. 
Då brukar vi upplysa dem om att vi 
endast tar in certifierade fiskar och 
räkor och så berättar vi vad certifie-
ringen innebär.

Syns inte hos grossisten
Den ökade importen syns inte över-
allt. Enligt skaldjursgrossisten Kim 

Allt fler jätteräkor på våra tallrikar
Importen av jätteräkor ökar i Finland, medan mängden pangasius–fisk minskat sedan toppåret 2012. En allt större 
andel av produkterna är certifierade, även om kundernas intresse för hållbar produktion varierar. 

VARIERANDE KUNSKAP. Kun-
dernas kunskap om certifierade 
produkter varierar. – Vissa är väldigt 
pålästa, medan andra inte har någon 
aning om vad det innebär, säger 
fiskmästare Jesse Lappi.  

BRA ÅTGÅNG. Fiskmästare  Lappi 
säger att jätteräkorna är en populär 
produkt vid fiskdisken.  

❞ Då brukar vi 
upplysa dem 

om att vi endast tar in 
certifierade fiskar och 
räkor och så berättar 
vi vad certifieringen 
innebär.

Leimola på Äyriäistukku har deras 
försäljning av jätteräkor inte ökat.

– Försäljningen har hållits på en 
stabil nivå de senaste åren. Det kan 
också bero på det dåliga ekonomis-
ka läget, folk har inte velat köpa dy-
rare produkter. 

Äyriäistukku säljer endast ASC–
certifierade jätteräkor. I och med 
att de är EU-märkta är också ur-
sprungslandet känt. Enligt Leimo-

la är det dock få kunder som frå-
gar efter certifieringen. 

– Det verkar inte vara så viktigt 
här i Finland. Jag vet att det är en 
större grej i Sverige, medan man i 
resten av Europa inte verkar bry sig 
nästan alls om den.

Enligt Leimola är trenden ändå 
den att allt fler matvarukedjor och 
restauranger i Finland strävar efter 
att använda certifierade jätteräkor.

Även om WWF gett grönt ljus för 
certifierade jätteräkor och pangasi-
us är alla inte överens om att det är 
rätt att äta dem. 

ASC kritiseras i Sverige
I Sverige kritiserar Naturskyddsför-
bundet ASC och avråder alla från att 
äta jätteräka. I miljöprogrammet Klo-
tet i Sveriges radio sade förbundets re-
presentant Sara Fröcklin nyligen att 
certifieringens krav inte är tillräckligt 
höga och att förbundets samarbetsor-
ganisationer i utvecklingsländer vitt-
nar om en annan social verklighet än 
den som ASC beskriver.

Enligt organisationen handlar det 
om en dålig produkt som bara gjorts 
lite bättre med hjälp av ASC–märk-
ningen. Föreningen tycker bland 
annat att det är problematiskt att 
ASC:s kriterier tillåter odlingar in-
om tidvattenszonen och i naturliga 

våtmarker där det tidigare funnits 
mangrove, och att återplantering in-
te är en tillräcklig åtgärd för att för-
bättra situationen. 

Man kritiserar även att kriterier-
na tillåter användning av foderfisk 
utan krav på hållbart fiske. 

I programmet försvarar WWF:s 
representant Inger Näslund certi-
fieringen. Hon menar att ASC just 
på grund av problemet med att få 
certifierad foderfisk gått ut med att 
det är en ansvarsfull certifiering, in-
te en hållbar certifiering. Enligt hen-
ne måste certifieringen hela tiden 
förbättra sig, men det är viktigt att 
sätta i gång en process för att få en 
förändring.

TEXT  LAURA OKSANEN
laura.oksanen@ksfmedia.fi

FOTO   KARL VILHJÁLMSSON


