
Får inte 
köpas

Bra val 
Kan köpas med 
försiktighet Ej godkänd

Ahven Abborre Perch Perca fluviatilis

MSC-märkt abborre, finländsk abborre 
och svensk abborre ur vissa sjöar 
(Vänern, Vättern, Hjälmaren eller 
Mälaren)

Abborre fiskad i Östersjön 
längs Sveriges kust och 
estnisk abborre fiskad i 
Rigabukten

Alaskanseiti Alaska pollock Alaska pollock Gadus chalcogrammus

MSC-märkt Alaska pollock

Fiskad med snörpvad eller 
med pelagisk trål i 
nordvästra Stilla havet 
(FAO 67)

Fiskad med 
bottentrål eller 
pelagisk trål i 
nordvästra Stilla 
havet (FAO 61)

Ankerias Ål Eel Anguilla anguilla
Köp inte ål, 
oavsett område 
eller fångstmetod

Grönlanninpallas eli 
sinipallas

Liten hälleflundra, blåkveite Greenland halibut
Reinhardtius 
hippoglossoides

MSC-märkt liten hälleflundra

Liten hälleflundra fiskad i 
Berings hav (FAO 7) samt 
liten hälleflundra fiskad 
med nät och långrev från 
Grönland (FAO21, NAFO 
1A & FAO27 XIVa) och 
Island (FAO27, ICES Va). 

Liten hälleflundra 
fiskad i nordöstra 
och nordvästra 
Atlanten (FAO27 
& FAO21) i 
allmänhet

Hait, rauskut ml. sillihai ja 
piikkihai

Hajar och rockor inkl. håbrand och 
pigghaj

Sharks, skates, rays and 
porbeagle

Selachimorpha, Batoidea, 
Squalus acanthias, 
Lamna nasus

Alla hajar och 
rockor, oberoende 
av område eller 
fångstmetod

Harjus Harr Grayling Thymallus thymallus Finländsk harr från insjöar
Finländsk harr från 
Östersjön

Hauki Gädda Pike Esox lucius

MSC-märkt gädda och finländsk 
gädda

Estnisk insjögädda fiskad 
med katsa/ryssja

Svensk gädda från 
insjö eller hav

Macruronus 
novaezelandia MSC-märkt hoki

Hoki fiskad med 
midvattentrål Bottentrålad hoki

Macruronus magellanicus
MSC-märkt hoki

Hoki fiskad med 
midvattentrål från 
Argentina

Bottentrålad hoki
Trålad hoki från 
Chile

Hummerit: 
Amerikanhummeri

Hummer: Amerikansk hummer American lobster Homarus americanus
MSC-märkt hummer och amerikansk 
hummer fiskad i Nordamerika 

Hummer fiskad 
med trål.

Namn på finska Vetenskapligt namn

Får köpas, med vissa begränsningar 
Namn på svenska Engelsk handelsbeteckning

Hokikala, Patagonianhoki Hoki, chilensk hoki
Hoki, Blue grenadier, 
Patagonian grenadier



Hummerit: 
Euroopanhummeri

Hummer: Europeisk hummer European lobster Homarus gammarus

MSC-märkt hummer

Europeisk hummer fiskad i 
Sverige, Skottland och 
England

Europeisk 
hummer fiskad i 
Norge, Nordsjön 
och Barents hav. 
Hummer fiskad 
med trål, 
oberoende av 
fångstområde

Kallioantura eli 
pikkupääkampela

Bergtunga Lemon sole Microstomus kitt Bergtunga fiskad med not 
och nät

Bergtunga fiskad 
med bottentrål 
eller med trål i 
norra Atlanten

Kalmari Tioarmad bläckfisk Squid

Loligo vulgaris, Loligo 
spp, Illex argentinus, 
Sepia pharaonis, 
Dosidicus gigas MSC-märkt tioarmad bläckfisk samt 

tioarmad bläckfisk fiskad med handlina 
och spö i nordöstra Atlanten (FAO 27) 
Sepia pharaonis  fiskad med spö och 
handlina i östra Indiska oceanen 
 Dosidicus gigas  fiskad med spö och 
handlina i sydvästra Stilla havet

Tioarmad bläckfisk fiskad 
med spö och midvattentrål 
(se undantagen på den 
gröna listan)

Bottentrålad 
tioarmad bläckfisk, 
Sepia pharaonis 
fiskad med 
bottentrål/grimnät i 
Indiska oceanen 
eller med 
bottentrål/midvatte
ntrål i Stilla havet, 
Dosidicus gigas 
fiskad med 
bottentrål eller 
grimnät i 
sydvästra Stilla 
havet

Kampela & Itämeren 
kampela

Skrubbskädda, flundra European flounder Platichthys flesus
Skrubbskädda fiskad med 
nät i Östersjön, Skagerrak 
och Kattegatt (FAO 27, 
ICES 20–25, 27, 29-32)

Bottentrålad 
skrubbskädda 
samt 
skrubbskädda 
fiskad med nät i 
Östersjöns 
huvudbassäng  
(FAO 27, ICES 26 
& 28)

Kampelat: Hietakampela Skäddor: Sandskädda Dab Limanda limanda

Sandskädda fiskad med nät och not
Bottentrålad 
sandskädda

Kampelat: Punakampela Skäddor: Rödspätta European Plaice Pleuronectes platessa
MSC-märkt rödspätta

Rödspätta fiskad i 
Nordsjön (FAO 27, ICES 
IV & ICES 20), Norska 
havet (ICES II) och vid 

Trålad rödspätta 
från Östersjön och 
all bottentrålad 
(beam trawl) 



Karppi Karp Common carp Cyprinus carpio

Finländsk karp

Katkaravut: 
Pohjankatkarapu

Räkor: Nordhavsräka Shrimp: Pohjanmeri Pandalus borealis

MSC- och KRAV-märkta räkor samt 
räkor fiskade i Kanadas norra (FAO 
21, NAFO 0A) del

Räkor fiskade i området 
kring Svalbard (FAO 27, 
ICES I&II) , räkor fiskade i 
Grönlands och Kanadas 
(FAO 21, NAFO 2G-H, 2J, 
3K, 4R-T) samt Islands 
vatten (FAO27, ICES Va2)

Räkor fiskade i 
nordöstra Atlanten 
(FAO27) samt 
räkor från 
Nordsjön och 
Skagerrak (FAO 
27, ICES IIIa, IVa  
(Norge))

Katkaravut: trooppinen 
(tiikerirapu, scampi, 
kuningas- tai 
jättiläiskatkarapu)

Räkor: tropiska (tigerräkor, scampi, 
kungs- eller jätteräkor)

Shrimp: tropical (tiger 
prawn, scampi, king or giant 
prawn, Argentina Red 
Prawn)

Penaeus indicus, 
Penaeus monodon, 
Penaeus spp, 
Heterocarpus reedi, 
Metapenaeus ensis, 

MSC- och ASC-märkta 

Alla tropiska räkor, 
oberoende av 
område eller 
fångstmetod

Kilohaili Skarpsill Sprat Sprattus sprattus

MSC-märkt skarpsill från Östersjön 
(FAO27 ICES 22-32) och Engelska 
kanalen (FAO27, ICES VIId & VIIe)

Skarpsill fiskad i Kattegatt 
och Skagerrak  (FAO27 
ICES IIIa) samt Nordsjön

Skarpsill fiskad i 
nordvästra 
Atlanten (FAO27)  
med pelagisk trål

Kirjolohi Regnbåge Rainbow trout Oncorhynchus mykiss ASC-märkt regnbåge, regnbåge odlad 
i Finland och Danmark Regnbåge odlad i Europa

Regnbåge odlad i 
Chile

Kissakala eli merikissa Havskatt Atlantic wolffish, Catfish Anarhichas lupus

MSC-märkt havskatt

Havskatt fiskad med nät 
och not från Island¹
 ¹FAO 27, ICES Va

Havskatt fiskad i 
norra Atlanten i 
allmänhet

Kolja Kolja Haddock
Melanogrammus 
aeglefinus

MSC- och KRAV-märkt kolja

Kolja fiskad med långrev 
och nät i nordöstra 
Atlanten (FAO 27) samt 
bottentrålad kolja från 
Island

Kolja fiskad med 
bottentrål eller nät 
i allmänhet samt 
kolja fiskad i 
nordvästra 
Atlanten (FAO 21)

Kuha Gös Pikeperch Sander lucioperca MSC-märkt gös, gös fiskad i Finska 
viken och Finlands insjöar samt gös 
som odlats i cirkulerande vatten i 
Danmark, Tyskland eller 
Nederländerna. 

Gös som fiskats i 
Skärgårds- och 
Bottenhavet samt i 
Estlands, Lettlands och 
Litauens insjöar

Gös som fiskats 
vid Sveriges kust 
eller östersjögös 
som fiskats längs 
Estlands, 
Lettlands, 
Litauens eller 
Rysslands kuster 
med ryssja eller 



Kultaotsa-ahven Guldsparid Gilt-head bream Sparus aurata

ASC- eller KRAV-märkt guldsparid

Guldsparid fiskad med 
spö, handlina eller ryssja 
samt odlad guldsparid 
(Frankrike, Kroatien, 
Grekland, Italien, Spanien, 
Turkiet och GLOBAL 
G.A.P-standarden).

Guldsparid fiskad 
med trål eller nät

Sparus aurata

MSC- och ASC-märkt kummel

Kummel fiskad i norra 
Atlanten med nät, långrev 
eller spö

Kummel fiskad i 
norra Atlanten 
med trål 
Kummel fiskad i 
Medelhavet

Merluccius merluccius

MSC- och ASC-märkt kummel, eller 
kummel fiskad i Stilla havet med 
midvattentrål

Kuningasrapu Kungskrabba King Crab
Paralithodes 
camtschaticus

MSC-märkt kungskrabba, 
kungskrabba fiskad i Alaska¹ samt i 
Barents hav och Norska havet² (¹FAO 
67, ²FAO 27, ICES I&II)

Kungskrabba 
fiskad i västra 
Berings hav eller 
kring Kamtjatka i 
Ryssland³ eller 
kungskrabba 
fiskad med ryssja i 
västra Berings hav
(³FAO 61)

Kuore eli norssi Nors European smelt Osmerus eperlanus
Finländsk nors

Nors från andra 
länder

Kyttyrälohi Puckellax Pink salmon Oncorhynchus gorbuscha

MSC- eller ASC-märkt puckellax eller 
puckellax från nordöstra Stilla havet 
som fiskats med snörpvad eller drag 
eller puckellax från USA eller Alaska 
som fiskats med nät (FAO 67)

Puckellax från nordöstra 
Stilla havet som fiskats 
med nät eller ryssja eller 
puckellax fiskad med nät i 
nordöstra Stilla havet 
(Kanada/British Columbia)

Lahna Braxen Bream Abramis brama
Finländsk braxen och svensk braxen 
(Vänern eller Mälaren)

Braxen fiskad med ryssja 
längs Sveriges kuster 

Lohi (Atlantin lohi) Lax (Atlantlax) Salmon (Atlantic salmon) Salmo salar Lax med ASC- och ekomärkning
Lax odlad i Norge och 
övriga Europa Lax odlad i Chile

Lohi (Itämeren lohi) Lax (Östersjölax) Salmon Salmo salar

Lax fiskad med ryssja 
längs Bottniska vikens och 
Finska vikens kuster samt 
lax med bortskuren 
fettfena som fiskats med 
långrev

Lax fiskad med 
långrev i 
Östersjöns 
huvudbassäng

Kummeliturska Kummel European hake



Lyyraturska/Seiti Lyrtorsk/Sej Saithe Pollachius virens MSC-märkt sej, sej fiskad med nät och 
långrev kring Island¹ samt sej fiskad 
med not från Norge och Barents hav²
 ¹FAO 27, ICES Va, ²FAO 27, ICES 
I&II 

Trålad sej från Island (FAO 
27, ICES Va) och Färöarna 
(FAO27 ICES Vb)

Sej fiskad med nät 
(nordöstra 
Atlanten, 
Nordsjön, 
Skagerrak och 
Kattegat) FAO 27
Bottentrålad sej 
oavsett område

Made Lake Burbot Lota lota Finländsk lake, svensk lake fiskad 
med nät i Vättern.

Lake fiskad med nät i 
Mälaren, Hjälmaren eller 
Vänern

Makrilli Makrill Mackerel Scomber scombrus Makrill fiskad med handlina och 
snörpvad i nordöstra Atlanten¹
¹FAO 27

Makrill fiskad med trål och 
nät i nordöstra¹ och 
nordvästra Atlanten 
(FAO21)
¹FAO 27

Makrill fiskad i 
Medelhavet och 
mellersta Atlanten 
(FAO 34&37) 

Meriantura, kielikampela Sjötunga Common Sole Solea solea

MSC-märkt sjötunga

Sjötunga fiskad i Östersjön 
samt sjötunga fiskad med 
nät i Nordsjön (ICES IV), 
Engelska kanalen (ICES 
VIId&VIIe), Portugal (ICES 
IXa) samt Kattegatt och 
Skagerrak (ICES IIIa)

Bottentrålad 
sjötunga oavsett 
område samt 
sjötunga fiskad i 
Medelhavet

Meribassi Havsabborre European Sea bass Dicentrarchus labrax

ASC- eller KRAV-märkt havsabborre, 
havsabborre fiskad med handlina och 
spö i nordöstra Atlanten¹
¹FAO27 ICES IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, 
VIIf, VIIg, VIIh,

Havsabborre odlad enligt 
Global G.A.P-standarden i 
Medelhavet, odlad 
havsabborre från Frankrike 
samt havsabborre fiskad 
med långrev och nät i 
nordöstra Atlanten

Havsabborre 
odlad i nätkassar, 
havsabborre 
fiskad i 
Medelhavet och 
Svarta havet, 
havsabborre 
fiskad med nät 
och långrev i 
Biscayabukten 
och längs 
Portugals kust 
(FAO27 ICES 
VIIIc ja Ixa) samt 
all trålad 
havsabborre

Merikrotti Marulk Monkfish Lophius piscatorius

MSC-märkt marulk

Marulk fiskad med nät och 
långrev från Portugal och 
Spaniens norra kust  
(FAO27, ICES Ixa) samt 
marulk fiskad med nät 
kring Island (FAO27, ICES 
Va)

Marulk fiskad i 
nordöstra Atlanten 
och Medelhavet 
(FAO 27 & 37) i 
allmänhet

Miekkakala Svärdfisk Swordfish and Marlin Xiphias gladius MSC-märkt svärdfisk, svärdfisk fiskad 
med harpun och handlina från USA 
och Kanada

Svärdfisk fiskad med 
handlina och spö samt 
svärdfisk fiskad med 
långrev från sydafrika¹, 
Maldiverna och östra 
Indiska oceanen²

Svärdfisk fiskad 
med långrev och 
drivgarn



Molva Långa Ling Molva molva

MSC-märkt långa
Långa fiskad med långrev 
och nät Bottentrålad långa

Muikku Siklöja Vendace Coregonus albula

Siklöja fiskad i Finlands insjöar

Bottentrålad siklöja från 
svenska Bottenviken samt 
siklöja från sjön Peipus i 
Estland

Mustekalat Bläckfiskar Octopus Octopus vulgaris
MSC-märkt bläckfisk, bläckfisk fiskad 
med mjärde i Engelska kanalen samt 
bläckfisk fiskad med handlina från 
Mexiko, Senegal och Mauretanien

Bläckfisk fiskad med 
mjärde, fälla och handlina

Bottentrålade 
bläckfiskar

Nahkiainen Flodnejonöga European River Lamprey Lampetra fluviatilis Finländskt flodnejonöga

Nieriä eli Rautu Röding Arctic char Salvelinus alpinus
ASC-märkt röding, odlad röding från 
Island och Österrike samt röding som 
odlats i cirkulerande vatten.

Röding odlad i nätkassar 
och bassänger

Röding fiskad i 
sjöar i Sverige, 
Norge och 
Tyskland.

Ostreidae
MSC- och ASC-märkta ostron och 
odlade ostron 

Fiskade genom 
muddring eller 
med trål, 
oberoende av 
fångstområde

Ostrea edulis MSC-, KRAV och ASC-märkta ostron, 
odlade ostron från Irland eller 
Frankrike, eller kinesiska ostron 
odlade i Dadeng

Handplockade i Skagerrak 
eller Nordsjön

Fiskade genom 
muddring eller 
med trål, 
oberoende av 
fångstområde

Crassostrea gigas
MSC-, KRAV och ASC-märkta ostron, 
odlade ostron från Brasilien, Japan 
och USA, eller kinesiska ostron odlade 
i Dadeng

Fiskade genom 
muddring eller 
med trål, 
oberoende av 
fångstområde

Pangasius eli haimonni Hajmal Pangasius, Striped catfish

Pangasionodon 
hypophthalmus, 
Pangasius 
hypophthalmus

ASC-märkt hajmal Hajmal odlad i Vietnam
Ocertifierad odlad 
hajmal

Osterit Ostron Oysters



Piikkikampela Piggvar
Turbot,
Piggvar

Scophthalmus maximus
ASC-certifierad piggvar och piggvar 
odlad i cirkulerande vatten 
(Nederländerna)

Odlad piggvar och piggvar 
fiskad med nät i Nordsjön

Piggvar fiskad 
med bottentrål

Ocean Perch, Deepwater 
Redfish, 

Sebastes spp. Sebastes 
Norvegicus, Sebastes 
marinus MSC-märkt kungsfisk

Kungsfisk fiskad i 
nordöstra Atlanten 
(FAO 27)  i 
allmänhet

Golden Redfish Sebastes Mentella
MSC-märkt kungsfisk, fiskad med 
midvattentrål i Norska havet och 
Barents hav (FAO 27, ICES I&II)

Bottentrålad i Barents hav 
och Norska havet  (FAO 
27, ICES I&II)

Kungsfisk fiskad i 
nordöstra Atlanten 
(FAO 27) i 
allmänhet

Rapu: jokirapu ja täplärapu Kräftor: flodkräfta och signalkräfta Noble crayfish
Astacus astacus, 
Procambrius clarkii Signalkräfta fångad i finska vatten 

samt röd sumpkräfta (Procambarus 
clarkii) fångad i Frankrike, Spanien 
och Egypten

Finländsk flodkräfta samt 
kinesisk fångad röd 
sumpkräfta (Procambarus 
clarkii)

Kinesisk odlad röd 
sumpkräfta

Rasvakala Sjurygg Lumpfish Cyclopterus lumpus

MSC-märkt sjurygg
Grönländsk sjurygg fiskad 
med nät

Sjurygg fiskad 
med nät eller 
bottentrål i 
nordvästra 

Ravut: Keisarihummeri eli 
merirapu

Kräftor: Havskräfta Norway lobster. Langoustine Nephrops norvegicus
MSC- och ASC-märkt havskräfta 
fiskad med mjärde

Trålad havskräfta från 
Sverige

Bottentrålad 
havskräfta

Ruijanpallas Hälleflundra Atlantic halibut
Hippoglossus 
hippoglossus

MSC- och ASC-certifierad hälleflundra 
samt europeisk hälleflundra odlad i 
bassänger på land

Hälleflundra fiskad längs 
norra Norges kust (norska 
kusten norr om 62 °N) och 
i Kanada (FAO 21 NAFO 
3N, NAFO 3O, NAFO 3Ps, 
NAFO 4V, NAFO 4W, 
NAFO 4X, NAFO 5Ze) 
samt hälleflundra odlad i 
nätkassar från Norge 

Hälleflundra fiskad 
i norra Atlanten

Sampi Stör Sturgeon Acipenseridae Stör odlad i cirkulerande vatten och 
dess rom

Stör odlad i cirkulerande 
vatten i Europa och dess 
rom

Utrotningshotad 
naturfisk och 
odlad stör

Sardelli (Anjovis) Sardell (Ansjovis) European Anchovy Engraulis encrasicolus

MSC-märkt fisk och sardell från 
Biscayabukten¹ 
¹FAO 27, ICES VIII

Sardell fiskad med 
snörpvad samt trålad 
sardell från Adriatiska 
havet², Mauretanien och 
Marocko
²FAO 37 GSA17

Sardell fiskad med 
trål i allmänhet
Engralius Ringens -
sardell fiskad med 
not i sydöstra 
Stilla Havet (Peru, 
Chile)
Sardinella aurita 
fiskad med 
midvattentrål i 

Sardiini Sardin Sardin Sardina pilchardus MSC-märkt sardin samt sardin fiskad i 
Marocko och Mauretanien (FAO 34, 
Marocko & Mauretanien)

Sardin fiskad i Atlanten 
och Medelhavet i 
allmänhet (Obs! Trålad 
sardin från Medelhavet får 
inte köpas)

Trålad sardin från 
Medelhavet  (FAO 
37, GSA 17)

Puna-ahven Kungsfisk, uer



Siika/Sillisiika Sik/Kanadasik Whitefish

Coreagonus lavaretus 
(siika)
Coregonus clupeaformis 
(sillisiika)

Sik fiskad i Finlands insjöar och 
finländsk odlad sik, sik fiskad med 
bottendrivgarn (demerseal gillnets) 
från lake Huron (observera att 
fångsten bör vara möjlig att spåra 
tillbaka till ifrågavarande sjö)

Sik fiskad i Finlands 
havsområden, sik fiskad 
med ryssja (trap nets) från 
lake Michigan (observera 
att fångsten bör vara 
möjlig att spåra tillbaka till 
ifrågavarande sjö)

Kanadasik (C. 
clupeaformis) 
fiskad med nät i 
de stora sjöarna i 
Nordamerika

Silakka ja silli Strömming och sill
Baltic herring and Atlantic 
herring

Clupea harengus 
membras, C. harengus

MSC-märkt fisk, strömming fiskad i 
Östersjön och sill fiskad i nordöstra 
Atlanten i allmänhet

Sill fiskad kring Irland och 
Skottland samt i Keltiska 
havet och engelska 
kanalen (FAO 27, ICES 
VIa, VIIb & VIIc; ICES VIIa 
South of 52°30’N; ICES 
VIIg; ICES VIIh; ICES VIIj; 
ICES VIIk)

Vårlekande 
strömming fiskad i 
södra Östersjön, 
Kattegatt och 
Skagerrak (FAO 
27, ICES 22; ICES 
23; ICES 24; ICES 
IIIa)

Placopecten magellanicus
MSC- märkta

Pectinidae

MSC- och ASC-märkta samt 
handplockade kammusslor från Norge

Handplockade kammusslor 
från Irland, Storbritannien 
och Frankrike

Kammusslor 
fiskade i 
Medelhavet samt 
kammusslor 
fiskade med 
bottenskrapa och 
bottentrål

Simpukat: 
Partaveitsisimpukka

Musslor: Hjärtmussla
Razor clam, American jack 
knife clam, Common Cockle

Cerastoderma edule, 
Paphia undulata, Meretrix 
spp, Venerupis pullastra, 
Veneridae, Venerupis spp

MSC-märkt hjärtmussla, 
handplockad Cerastoderma edule  från 
norra Atlanten,
 Meretrix spp  odlad i Thailand, 
 Venerupis pullastra  odlad i Italien,
 handplockad  Meretrix spp  från 
nordöstra och västra Stilla havet.

Veneridae  odlad i Kina 
Handplockad Paphia 
undulata  från Vietnam 
(västcentrala Stilla havet)
Handplockad Venerupis 
spp  från Italien och 
Medelhavet

Fiskade genom 
bottenmuddring

Blue mussel, Chilean Blue 
Mussel, Välimeri mussel, 
Asian green mussel

Mytilus edulis MSC- , KRAV- och ASC-märkta 
musslor, odlade och handplockade 
musslor från Norge

Musslor som 
samlats in eller 
trålats med 
bottentrål, oavsett 
område

Mytilus chilensis
MSC- , KRAV- och ASC-märkta 
musslor, odlade i Chile

Musslor som 
samlats in eller 
trålats med 
bottentrål, oavsett 
område

Mytilus galloprovincialis MSC- , KRAV- och ASC-märkta 
musslor, odlade och handplockade 
musslor från Norge

Musslor som 
samlats in eller 
trålats med 
bottentrål, oavsett 
område

Simpukat: Kampasimpukat
Musslor: Pilgrimsmussla, 
kammussla

Scallops



Ruditapes philippinarum MSC- , KRAV- och ASC-märkta 
musslor, odlade och handplockade 
musslor från Norge

Musslor som 
samlats in eller 
trålats med 
bottentrål, oavsett 
område

Common cockle MSC- , KRAV- och ASC-märkta 
musslor, odlade och handplockade 
musslor från Norge

Musslor som 
samlats in eller 
trålats med 
bottentrål, oavsett 
område

Perna Viridis MSC- , KRAV- och ASC-märkta 
musslor, odlade och handplockade 
musslor från Norge

Musslor som 
samlats in eller 
trålats med 
bottentrål, oavsett 
område

Perna canaliculus MSC- , KRAV- och ASC-märkta 
musslor samt handplockade musslor 
från Nya Zeeland

Musslor som 
samlats in eller 
trålats med 
bottentrål, oavsett 
område

Suutari Sutare Tench Tinca tinca

Finländska karpfiskar
Särki Mört Roach Rutilus rutilus Finländska karpfiskar

Taimen Öring Brown trout Salmo trutta
ASC-märkt öring Odlad öring

Öring fiskad i 
Finlands insjöar 
och i Östersjön

Taskurapu (isotaskurapu) Krabba (krabbtaska) Crab (edible crab) Cancer pagurus

MSC-märkt krabba samt krabba fiskad 
med mjärde från Storbritannien 
(FAO27, ICES VIIe (Western English 
Channel-UK EEZ) och Sveriges 
västkust FAO27, ICES IIIa (svenskt 
territorialvatten) Krabba fiskad med mjärde

Krabba fiskad med 
bottentrål eller trål

Tilapia Tilapia Tilapia Oreochromis spp
ASC-märkt tilapia ekomärkt tilapia och 
tilapia odlad i cirkulerande vatten i 
Europa Tilapia odlad i Brasilien

Ocertifierad tilapia 
odlad i bassänger 
och nätkassar

Tonnikalat: 
Isosilmätonnikala

Tonfisk: Storögd tonfisk Bigeye tuna Thunnus obesus
MSC-märkt storögd tonfisk, storögd 
tonfisk fiskad med spö i västra Stilla 
havet

Storögd tonfisk fiskad med 
spö i Atlanten och Indiska 
oceanen

Storögd tonfisk 
fiskad med 
snörpvad och 
långrev

Tonnikalat: 
Keltaevätonnikala

Tonfisk: Gulfenad tonfisk Tuna: Yellowfin tuna Thunnus albacares MSC-märkt gulfenad tonfisk, gulfenad 
tonfisk fiskad med handlina eller spö i 
Stilla havet (FAO 61, 71, 77, 81 
(WCPFC))

Gulfenad tonfisk fiskad 
med spö i Atlanten och 
Indiska oceanen samt 
gulfenad tonfisk fiskad 
med selektiv snörpvad i 
Stilla havet (FAO 61, 71, 
77, 81 (WCPFC))

Gulfenad tonfisk 
fiskad med 
långrev, nät och 
snörpvad

Simpukat: Sinisimpukka, 
Välimerensimpukka

Musslor: Blåmussla, 
Medelhavsmussla



Tonnikalat: 
Pitkäpyrstötonnikala

Tonfisk: Tonggol
Tuna: Longtail tuna, tongol 
tuna

Thunnus Tonggol

Tonggol fiskad med handlina och spö i 
Thailandviken¹
 ¹FAO 71 (Gulf of Thailand)

Tonggol fiskad med 
handlina och spö i 
Andamansjön (FAO 57 
(Andaman Sea, Thailand)) 

Tonggol fiskad 
med snörpvad och 
nät

Tonnikalat: 
Sinievätonnikala

Tonfisk: Sydlig tonfisk Bluefin tuna Thunnus thynnus

All sydlig tonfisk, 
oberoende av 
område eller 
fångstmetod

Tonnikalat: Skipjack, 
boniitti

Tonfisk: Skipjack, bonit Tuna: Skipjack, Bonito Katsuwonus pelamis

MSC-märkt bonit, bonit fiskad med 
spö i Indiska oceanen(FAO 51, 57 
(Indian Ocean)) och västra Stilla havet   
(FAO 61, 71, 77, 81 (WCPFC))

Bonit fiskad med spö och 
selektiv snörpvad, bonit 
fiskad med snörpvad i 
Indiska oceanen (FAO 51, 
57 (Indian Ocean)) och 
västra Stilla havet (FAO 
61, 71, 77, 81 (WCPFC))

Bonit fiskad med 
nät och långrev, 
bonit fiskad med 
snörpvad från 
östra Atlanten  
(FAO 27, 34, 47) 
samt all bonit 
fiskad i östra Stilla 
havet  (67, 77 ja 
87) 

Tonnikalat: Valkotonnikala, 
Albacore

Tonfisk: Vit tonfisk, Albacore Tuna: Albacore Thunnus alalunga
MSC-märkt vit tonfisk, vit tonfisk som 
fiskats med drag, vit tonfisk fiskad 
med handlina och spö från Stilla havet  
FAO 71, 77, 81, 87 (South Pacific 
albacore stock), FAO 61, 67, 71, 77 
(North Pacific albacore stock)

Vit tonfisk fiskad med 
handlina och spö i norra 
Atlanten (FAO 21, 27, 31, 
34 (North Atlantic albacore 
stock)) och Indiska 
oceanen FAO 51&57

Vit tonfisk fiskad 
med snörpvad och 
långrev samt all vit 
tonfisk fiskad i 
Medelhavet

Turska (huom. Tämä 
lisäksi erilliset linjaukset 
löytyvät 
lyyraturskalle/seitille, 
tyynenmerenturskalle ja 
kummeliturskalle)

Torsk (Obs! Spearata riktlinjer finns 
för lyrtorsk/sej, stillahavstorsk och 
kummel)

Cod (also Gray cod, Grey 
cod, Grayfish, Greyfish) Gadus Morhua

MSC- och KRAV-märkt torsk

Torsk fiskad i Norska 
havet och Barents hav¹ 
¹ICES I&II

Torsk fiskad i 
Östersjön (ICES 
22-24; västlig 
östersjötorsk & 
ICES 25-32; östlig 
östersjötorsk) och 
norra Atlanten 
(FAO 27&21)  i 
allmänhet

Tyynenmerenturska Stillahavstorsk Pacific cod
 Gadus macrocephalus

MSC- och KRAV-märkt torsk

Torsk fiskad i Nordsjön 
och i Barents hav med 
långrev, trål eller nät

Torsk fiskad i 
Stilla havets 
nordvästra 
del(FAO 67)

Clam (Atlantic Razor) Ensis directs, Ensis spp. MSC-märkt
Mactromeris polynyma Mactromeris polynyma MSC-märkt



Yesso Scallops
Patinopecten yessoensis

MSC- och ASC-märkt

Fiskade genom 
muddring eller 
med trål, 
oberoende av 
fångstområde

Cerastoderma edule

MSC-märkt och handplockad i 
nordvästra Atlanten

Fiskade genom 
bottenmuddring

Paphia undulata MSC-märkt
Handplockad i västcentrala 
Stilla havet

Fiskade genom 
bottenmuddring

Meretrix spp
MSC-märkt
Odlad i Thailand och handplockad i 
nordöstra och västcentrala Stilla havet

Fiskade genom 
bottenmuddring

Venerupis pullastra
MSC-märkt
Odlad i Italien

Fiskade genom 
bottenmuddring

Veneridae MSC-märkt Odlad i Kina
Fiskade genom 
bottenmuddring

Venerupis spp MSC-märkt Handplockad från Italien
Fiskade genom 
bottenmuddring

Undulated Surf Clam, 
Undulate Venus


