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Vi konsumenter vill ha
tillgång till färsk Östersjötorsk!
Vi finner oss inte längre i att torsken från Östersjön körs ner till Frankrike på
lastbil, medan vi hänvisas till att köpa importerad torsk från Nordnorge!

Torsktillväxten i Östersjön bättre än på länge. Fiske är överhuvudtaget ett
långsiktigt problem, men det sker mycket nu och debatten har haft effekt.
Förvaltningsplaner beslutas och återhållsamheten med kvoter och styrningen av
fisket har börjat få effekt tillsammans med ett par lyckade års lek.

Men då får inte sådana här vansinnigheter tolereras. Att förhindra oss

konsumenter att köpa nyttig och regelriktigt fångad fisk i Östersjön, gör inte
situationen bättre. Ska vi tvingas köpa djupfryst torsk från Berings hav som gått fram
och tillbaka till Kina och undvika färsk fisk över disk?

Ska vi behöva avstå den fina Östersjötorsken till den franska marknaden?
Den tas ju ändå upp inom fastställda kvoter!

Vi vädjar därför till handeln, såväl centralt som de lokala butikerna att köpa in

och tillhandahålla den svenska färska Östersjötorsken som är försedd med garantin
NÄRFISKAT, samt att det klart märks ut i disken med skyltar NÄRFISKAT. Skulle er
leverantör inte kunna leverera så byt till annan leverantör som kan förmedla ”rätt
fisk”. Fisket i Östersjön är beroende på föreskrivna fångstperioder, så när den inte
finns får man ta till den norska torsken, väl märkt med ursprung.
Detta gäller i princip all fisk fångad i svensk zon och som märks med
NÄRFISKAT.

Läs mer:
Här hittar du mer information om vad NÄRFISKAT står för: http://www.narfiskat.se/
Länk till hela vår gröna lista  fisk:
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/fiske/gronalistan_fisk.htm

Länk till debattartikeln Östersjötorsken förvägras oss – varför?:
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/fiske/forvagras.htm

Tillsammans blir vi starkare
i Sveriges enda fristående och konsumentstyrda ideella
konsumentorganisation
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