
Verdens salte og ferske vande rummer en
fantastisk og varieret kilde til fødevarer for
verdensbefolkningen, som vi har draget nytte af
i hele menneskehedens historie. Men hvis vi
fortsat vil kunne høste fra de blå fødevarer,
kræver det en fælles indsats på tværs af
værdikæden.

40 procent af verdens have er i dag stærkt
belastede af blandt andet forurening,
klimaforandring, overfiskning og ødelæggelse af
rev og levesteder for fisk og andet liv langs
kysterne.

31,4 procent af vilde fiskebestande fiskes i en
sådan grad, at det ikke er biologisk bæredygtigt.
Fisk når ikke at reproducere sig hurtigt nok til at
holde bestandene ved lige. Det betyder, at visse
arter er i fare for at forsvinde fra forskellige
områder. Samtidig anbefaler Kostrådet, at vi
skal indtage mere fisk - både af hensyn til
sundhed og klima. 

Hele 80 procent af den fisk, vi fanger,
eksporteres til udlandet, og den fisk vi selv
spiser er oftest opdræt, importeret fra udlandet. 

Vil du være med?
For at sikre et sundt havmiljø til de fremtidige
generationer, inviterer vi alle relevante aktører
fra branchen til at deltage. Sammen kan vi rykke
på dagsordenen.  

For mere information 
Kontakt rådgiver: Lene Midtgaard
lm@etiskhandel.dk 

Alliancen samler alle relevante aktører i et
forpligtende samarbejde. Sammen vil vi
arbejde mod en fælles vision;  at sikre havets
dyr og planteliv, så vi i fremtiden kan nyde
godt af det blå spisekammer.

Alliancen vil også arbejde for en "blå
dannelse" til både forbrugere, indkøbere og
det professionelle køkken. Det handler fx om
at få varieret og mindre klimabelastende blå
mad på danskernes tallerkner, såsom tang
og andre lokale fiskearter. 
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”Alle fisk, skaldyr og tang m.v. er fanget,
høstet eller produceret bæredygtigt*. Vi
sikrer en mangfoldig og vild natur under

vandoverfladen, dyrevelfærd og retfærdige
arbejdsvilkår. 

 
Værdikæden* er gennemsigtig og produktet

sporbart, råvareudnyttelsen* optimal og
spildet er minimal hele vejen igennem

produktionskæden. 
 

Dermed kan danskerne vælge fra en bred
pallette af fødevarer fra salte og ferske

vande og alle fremtidige generationer kan
gøre det samme.”

 

Stiftende medlemmer


