”...ekologiskt odlad lax
innebär att hela kedjan
är certifierad, från yngel
till fullvuxen lax...”

NYHET!

Ekologisk
kravmärkt rökt
& gravad lax

Fakta EKO odlad lax:
Certifierad: Hela kedjan certifierad; från yngel till fullvuxen lax. Odlingskassarna innehåller färre kg fisk
(max 10 kg/m3 jmf max 25 kg), får inte impregneras med koppar, rengörs mekanisk/biologiskt. Fodret: 50%
fiskrens/kasserad fisk. 50% ekologiskt producerade vegetabilier, eko vetegluten & naturliga ingredienser som
t.ex. räkskal el torkad jäst. Färg i fodret: Astaxantin naturligt (primärt från ekologiska källor), t.ex. räkskal,
alger, svamp- & bakteriekultur. Laxlusbekämpning: Läppfisk; kompletteras m. kemisk bekämpning om föreskrivs av myndighet. KRAVs allmänna regler ska följas: T.ex. minst 1 årlig kontroll, socialt ansvar, GMO-förbud, förpackningar utan häsoskadliga ämne etc.
Vänd för
mer info!

Kontakta oss gärna: 0346-71 57 57, info@korshags.se, korshags.se

Ekologisk vs ASC:
ASC certifierad lax
- ASC fokuserar på produktion av fisk
- En ASC-certifierad lax är inte ekologisk
Ekologisk lax
- Är certifierad enligt Global G.A.P.* (* the worldwide standard for good agricultural practices)

Konventionell vs Ekologisk o/el KRAV vs ASC:
Täthet i kassen

Utsläpp

Typ av odlingskasse

Laxlusbekämpning (laxlus = kräftdjur; inte farligt,

- Konventionell: Max 25 kg/m3
- EKO: Max 10 kg/m3. Laxen ska ha tillräckligt med
utrymme för att de ska må bra och kunna bete sig på
ett sätt som är naturligt för arten.
- ASC: Varierar efter omgivningens förutsättningar

- Konventionell: D50 m, djup 25 m
- EKO: Samma
- ASC: Samma

Impregnering

- Konventionell: Kopparbasserad impregnering,
mekanisk rening
- EKO: Ingen koppar. Mekanisk/biologisk rening.
- ASC: Om nödvändigt, får kopparbaserad
impregnering använda men näten måste tvättas på land

Foder

- Konventionell: Hållbart fiske av anchovetas,
blåvitling, fiskrens. Marint 30%/vegetabiliskt 70%.
Foderkonventering 1:1
- EKO: EU-förordningen ställer särskilda regler för
köttätande vattenbuksdjur där en prioritetsordning ska
följas och motiveras. De ska i första hand utfodras med
ekologiska foderprodukter från vattenbruk och i andra
hand med fiskmjöl och fiskolja av slaktspill från
ekologiskt vattenbruk. -> För laxodlingar innebär detta
att fodret består till 50% av fiskrens och kasserad fisk,
50% av mindre andel ekologiskt producerad
vegetabilier (höst 60%), ekologiskt vetegluten och
naturliga ingredienser som tex räkskal eller torkad jäst
- ASC: Hållbart fiskade foderarter, fiskrens, vegetabilier.
Beräkning av kvoten EPA/DHA för att det ska bli en
hälsosam fisk att äta

Färg i fodret

- Konventionell: Astaxanthin, syntetiskt
- EKO: Astaxanthin, naturligt, i första hand från
ekologiska källor. Inga kemiska eller andra konstgjorda
tillsatser i fodret. Räkskal, alger, svamp- och bakteriekulturer.
- ASC: Inga krav, använder samma färg som i
konventionell odling

- Konventionell: Strategi för en miljömässig hållbar
odling finns. Lokaliteten återhämtar sig 2 månader
- EKO: Får inte minska den biologiska mångfalden eller
förorsaka övergödning
- ASC: Ingen påverkan på 25-125 m omkring kassen

kliar)
- Konventionell: Kemiska bekämpningsmedel.
Läppfisk.
- EKO: Som huvudregel endast läppfisk. Kan dock
kompletteras med behandling när den föreskrivs av
myndighet.
- ASC: Ingen påverkan på 25-125 m omkring kassen

Sjukdom

- Konventionell: All fisk vaccineras. Antibiotika om det
är nödvändigt. 0,5-1% av fisken behöver behandlas
med antibiotika
- EKO: Vaccinering, antibiotika om sjukdom finns. Om
fisken medicineras är inkubationstiden dubbelt så lång
som vanligt. -> I ekologiska vattenbruk ska det finnas
en djurhälsoplan och kontrakt med djurhälsorådgivare
som regelbundet besöker anläggningen.
- ASC: Vaccinering. Antibiotika om nödvändigt

Övrigt

- Konventionell: - EKO: KRAV-certifierade odlingar måste även uppfylla
KRAVs allmänna regler som innebär:
* Minst en årlig kontroll på varje odling
* Socialt ansvar
* GMO-förbud
* Krav på kemikalier för rengöring och desinfektion
* Systematiskt miljöarbete
* Energieffektiviseringsplan
* Förnybar el ska användas i anslutning till anläggningen
* Förpackningar får inte innehålla hälsoskadliga ämnen

- ASC: Dokumenterat socialt ansvarstagande. Beräknande av emissionsfaktorer för transport

Källa: Sjömatsfrämjandets tidningen.
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