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Visste du…?
…att fisk- och skaldjursodlingen snart kommer att gå förbi fisket
av vilda bestånd som den viktigaste leverantören av fisk och
skaldjur. Detta motsvarar den förändring som redan har skett på
land genom övergången från jakt till odling.
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Fisk- och skaldjursodlare i EU
levererar färska, lokala och nyttiga
fiskar och skaldjur och följer stränga
regler som ska skydda konsumenten,
fiskarna och miljön.

År 79 e.Kr. beskrev Plinius den äldre fisk- och
ostronodlingsmetoder i sin bok Naturalis Historia.
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Musslor
Forell
Lax
Ostron
Karp
Havsruda

7 Havsabborre

ODLAD I EU
Sea Bream

FÖRDELAR MED VATTENBRUK
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(5,54 kg)
av konsumtionen i EU
kommer från odlingar

Nästan alla fiskar och skaldjur
som odlats i EU konsumeras i
Europa.
Norge är Europas
största leverantör av
odlade fiskar och skaldjur.

odlade arter som
konsumeras mest
inom EU är lax och
musslor.

Visste du att…?
…nio av tio musslor
som äts i EU
är odlade.
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Ursprung för odlade fiskar och skaldjur som konsumeras i EU
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varav 90 % är mikroföretag
(som har mindre än
10 anställda)

Fisk och skaldjur
innehåller fetter, nyttiga
proteiner och mineraler
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Fisk- och skaldjursodlingar behövs eersom fisket
inte kommer att räcka för att möta den växande
globala eerfrågan på fisk och skaldjur.
Fisk- och skaldjursodlingar kan även minska
trycket på de vilda
fiskbestånden.

