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Tomas Wiktor gjorde en kort genomgång av de analyser som görs på den fisk som skickas in
till IVL för testning. Varje enskild fisk ska kunna spåras genom hela analysprocessen varför
märkning och dokumentation är viktig. I projektet har analyserat lax, öring, strömming och
sik från östersjön samt sik från Vänern och Vättern.
Joakim Hållén redovisar resultaten av årets mätningar.
Generellt konstateras större variation och högre halter av
fett och miljögifter i Vänern än i Vättern. Halter i lax
fångad i Bottniska viken i fyra områden från Norrsundet
i söder till Haparanda i norr hade i genomsnitt halter
under gränsvärdet.
Livsmedelsverket har i dagarna skickat ut ett remissförslag från EU-kommissionen som
innebär en del lättnader i restriktionen för strömming från Östersjön. Projektet kommer att
lägga ökat fokus på strömming kommande provperiod.
Alfred Sandström beskrev försöken att använda handhållen
fetthaltsmätare som skulle kunna möjliggöra mätning direkt
i samband med fisket. Kalibreringen har dock visat sig svår
att få rätt, varför fortsatta försök planeras. SLU genomförde
också ett försök då fiskare själva utifrån ögonmått fick
sortera fisken efter bedömd fetthalt. Det visade sig finnas
god överensstämmelse mellan fiskarenas bedömning och
uppmätta fetthalter.

Gunnar redovisar instruktionen för test av fångstpartier för avsalu. Den rättsliga tvist som
följde efter Livsmedelsverkets ingripande mot en fiskare från Hjo, pekade på behovet av
förtydligande gällande definition av parti avseende fångstplats, tid etc. samt betydelsen av
noggrann dokumentation. Gunnar har därefter tagit fram förslag på förtydliganden samt
underlag för dokumentation av fångstpartier. Livsmedelsverket kan inte medverka i
framtagning av sådana instruktioner men är beredda att ge synpunkter. Det ska dock inte
tolkas som ett godkännande.
Magnus sammanfattar efterenheterna från projektet så här långt. De resultat som uppmätts ger
viss grund för optimism gällande möjligheterna att kunna lätta på restriktionerna åtminstone
gällande vissa arter och platser. Projektet upplever missnöje gällande dialog och samarbete
med Livsmedelsverket. Efter stundtals ganska het diskussion kring möjligheter,
förutsättningar och villkor för dialog och samarbete klarlade Livsmedelsverket att deras
uppdrag och roll inte medger att de aktivt medverkar i projektets arbete, men att de är fortsatt
villiga att föra dialog i sak och pröva hållbarheten i de förslag och åtgärder projektet kan
komma att lämna.
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