
Minna Epps om MSC:s betydelse för ett 
hållbart och välskött fiske 

Minna Epps, Director Marine Stewardship Council (MSC).

Efterfrågan av miljömärkt fisk ökar bland konsu-
menter. Det visar Marine Stewardship Councils (MSC) 
senaste konsumentundersökning. I takt med att allt 
fler fisken certifieras har samtidigt kännedomen för 
MSC i Sverige ökat bland flera aktörer sedan organisa-
tionen startade i Stockholm 2009 – I de marknader där 
vi arbetar har kännedomen för MSC fördubblats, säger 
Minna Epps, verksamhetschef MSC.

När torskbeståndet kraschade utanför Kanadas kust 
1992 blev cirka 40 000 människor arbetslösa över en 
natt. Allt fler började fundera över hur det stod till med 
haven. 90 procent av havets resurser hade fiskats ur 
de senaste 50 – 60 åren. Flera frågade sig hur detta var 
möjligt? Vem stod ansvarig och hur kunde det åtgärdas? 
Ett regelverk för fiske var av behov och i mitten av 90-ta-
let samlades olika internationella experter och världs-
omfattande konsultationer för att utveckla en standard 
som kunde bidra till ett välskött och fungerande fiske, 
senare kallat MSC.

År 2006 certifierades 
det första fisket i 

Sverige, Hjälmarens 
gösfiske. Fram till 
idag har ungefär fem 
fisken och cirka 1000 
produkter i Sverige fått 
MSC:s miljömärkning. 
I Östersjön är torsken 
från östra beståndet 
certifierad, men även 
sill och skarpsill är un-
der granskning. I takt 
med MSC:s utbred-
ning i Sverige, har även 
kännedomen för dem 

ökat. MSC:s senaste konsumentundersökning visar att 
38 procent av Sveriges konsumenter känner till den blå 
miljömärkningen.
 - Vi gjorde den första konsumentundersökningen i 
Sverige år 2011. Då låg kännedomen på ungefär 28 pro-
cent. Nu året efter har den alltså ökat med 10 procent. 
Det är för oss en otrolig fart, säger Minna Epps.
Undersökningen visar dessutom att 70 procent av de 

som handlar fisk vill att butikerna tar ansvar för och till-
handahåller miljömärkt fisk. Nästan lika många är be-
kymrade över tillståndet för fiskarna i havet (60 procent).
 - Vi ser tydligt att trenden har vänt gällande efterfrå-
gan på färsk och hållbart fångad fisk. Det efterfrågas på 
marknaden och vi ser flera stora företag som går ut med 
målsättningen av ansvarsfulla inköp. Och marknaden 
växer för varje år, i de marknader där vi arbetar har kän-
nedomen för MSC fördubblats, säger Minna Epps.

MSC etablerar sig i Sverige

Marine Stewardship Council (MSC) grundades i London 
1997, med syfte att etablera en trovärdig certifiering av 
vildfångad fisk och som på ett enkelt sätt visar konsu-
menter vilka fiskar som är lagligt fångade, på uthålliga 
och väl förvaltade bestånd. Standarden är förenlig med 
riktlinjerna för internationell ”best practice” som fastsla-
gits av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. MSC 
är numer verksamma i många havsområden, men det 
var bara för några år sedan ett kontor öppnades i Öst-
ersjöregionen. Med finansiellt stöd från BalticSea2020 
och Svenska Postkodlotteriet öppnade MSC sitt Öst-
ersjökontor i Stockholm år 2009, med syftet att sprida 
kunskap om miljömärkningen bland Östersjöländernas 
konsumenter. Minna Epps, som i grunden är marin- och 
sötvattensbiolog, har följt MSC:s arbete sedan organi-
sationen grundades. När hon efter 15 års studier och 
arbeten utomlands blev tillfrågad om tjänsten som 
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verksamhetschef, tvekade hon inte en sekund. 
 - Jag kände ansvaret och kallet att arbeta med dessa 
frågor hemma. Och det var ett nytt sätt att arbete med 
miljöfrågor för mig. Vi har ett unikt ekosystem i Östersjön 
och jag gillade att MSC skulle titta på Östersjön som det 
hav det är. Samtidigt ville jag sammanföra olika aktörer; 
fiskare, fiskindustrin, leverantörer och konsumenter och 
på det sättet trygga fiskbestånden. För mig var MSC en 
plattform där detta var möjligt, säger Minna Epps.                                                                                                     

MSC:s arbete grundar sig på tre principer; 1) bestån-
den ska vara bärkraftigt, 2) det ska vara så liten 

inverkan som möjligt på den marina miljön och 3) lång-
siktig förvaltning för att säkerställa beståndet och den 
marina miljön. Uppfylls dessa tre kriterier då är fisket 
hållbart enligt MSC standard. För att nå målen har MSC 
satt upp två internationella standarder; Fiskecertifie-
ring – för uthålligt och välskött fiske, och Spårbarhets-
certifierng – att fisken ska kunna spåras från tallriken 
tillbaka till båten, vilket är en förutsättning för att under-
söka om fisken verkligen är fångad på hållbara bestånd 
och då kan få miljömärkningen i slutändan. 

Granskningen genomförs mot MSC:s internationella 
standard* och är öppen för alla fisken. Vid granskningen 
kontaktas ett certifieringsföretag som i sin tur tar fram 
en oberoende expertgrupp. Den gruppen består av cirka 
tre till fyra experter, där någon måste vara expert på till 
exempel beståndsuppskattning eller något gällande den 
marina miljön. Expertgruppen ser över företagens tillhö-

rande dokument och tillgängliga bevis. Därefter poäng-
sätts alla fisken utefter MSC:s kriterier, för att bedöma 
om de kan bli certifierade eller ej. Processen kan ta från 
åtta månader upp till flera år.

Allt fler MSC-märkta fisken får blandade reaktioner

Sedan MSC grundades har nästan 15 000 produkter 
och 179 fisken MSC-certifierats runt om i världen och 
ungefär 2000 fiskeföretag certifierats enligt MSC:s 
spårbarhetscertifiering (MSC:s årsrapport 2011/2012). 
Men det har tagit tid innan MSC har kunnat visa något 
resultat och många har varit kritiska till organisationens 
påverkan på fisken och den marina miljön.
 - Vi har ofta fått frågan vad MSC gör för skillnad, om 
vi har gjort någon skillnad för haven och fisken. Och folk 
har varit otåliga. De vill se resultat, men för att visa det 
måste det gå några år. Vi pratar om 5 – 10 år innan vi 
kan se någon skillnad på t.ex. fiskbestånd. Men sen kom 
den vetenskapliga rapporten som visar att vi faktiskt gör 
skillnad, säger Minna Epps.

År 2011 kom den första vetenskapliga rapporten 
(Eco-Label Conveys Reliable Information on Fish 

Stock Health to Seafood Consumers) som visar att MSC 
verkar gå i rätt riktning. Rapporten visar att efter fem år 
hade de fisken med MSC-certifiering ökat fem gånger 
så mycket, i jämförelse med de fisken som inte har varit 
certifierade. MSC visar på ett gott resultat, men ändå 
har olika röster ifrågasatt om det inte är för lätt att bli 
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certifierad. Borde inte ribban läggas högre? Minna Epps 
berättar att globalt sett är 15-20 procent av alla fisken 
som kan leva upp till MSC:s standard.* 
 - Så jag tycker inte att ribban ligger för lågt. Och det 
många inte vet är flera fisken genomgår en konfidentiell 
förhandsgranskning, innan de går vidare till en offentlig 
granskning. Och av 447 fisken runt om i världen, som har 
gjort en förhandsgranskning, har 48 procent gått vidare 
till granskning med rekommenderade förhandsåtgärder. 
Det är egentligen här den bästa miljöförbättringen sker, 
eftersom de går tillbaka och åtgärdar det som expert-
gruppen anser bör förbättras, innan de går vidare till en 
offentlig granskning och söker certifieringen igen, säger 
Minna Epps.

Restauranger är den senaste aktören i Sverige som 
uppmärksammat MSC och den 28 september i år 

MSC-certifierades Stockholms första krog, restaurang 
B.A.R. på Blaiseholmen. I Sverige är miljömärkningen 
inom restaurangbranschen fortfarande liten, men Minna 
Epps förklarar att hon redan nu ser ett ökat intresse. 
Hon berättar att MSC fram över funderar på att starta 
ett pilotprojekt med fokus på hållbart fiske för restau-
ranger, akvariemuseer och universitet i Sverige.

 - Det finns många olika aktörer på marknaden och 
åsikterna om MSC är olika, vissa är för och andra är 
emot. Men vi känner absolut att vi är med och påverkar 
och att vi har haft en stor inverkan i fiskefrågan bland 
aktörer globalt. Nu hoppas vi att vi kan ha det för Öster-
sjön också, säger Minna Epps.

* För mer information om MSC:s internationella standard, besök 
MSC:s hemsida, www.msc.org.
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