
 

 

 
 

Miljöpolicy 
 

Fifax målsättning är att leverera hälsosam och ekologiskt hållbar fisk till världen. Detta betyder fisk med 

minimal miljöpåverkan, som produceras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt både gentemot fisken och våra 

medarbetare inom organisationen och i vår leveranskedja och i det lokala samhället där vi verkar. 

 

Klimatutmaningen mänskligheten står inför berör oss alla och 1/3 av alla globala växthusgasutsläpp 

kommer från matproduktionen globalt. Matproduktionen driver också utsläppen av fosfor och kväve 

som övergöder våra hav, och det ökande behovet av mat utgör ett stort hot för biodiversiteten både på 

land och i haven. 

Världens hav binder 16 gånger mer koldioxid än biosfären på land. Detta är beroende av ett friskt 

ekosystem och marin biodiversitet i havet och dess kustområden. Övergödningen av havet, 

föroreningar och ökande havstemperaturer utgör hot för havets ekosystem. 

Fisk är ett bra val ur klimatsynpunkt, men konventionellt odlad fisk belastar haven med intensiva 

punktutsläpp rika på fosfor och kväve. Därför har vi valt att odla fisk på land, så att vi kan tillvarata 

dessa sidoströmmar och samtidigt undvika att bidra till övergödningen av haven.  

Landbaserad fiskodling använder dock mycket energi, och energiproduktion kan ha betydande klimat 

och miljöpåverkan beroende på energikälla. Därför har vi förbundit oss att använda enbart förnybar 

energi och arbetar kontinuerligt med energieffektivitet i verksamheten. 

 

 

FN:S MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING  

Fifax verksamhet stöder flera av FN:s mål för hållbar utveckling (sustainable development goals, SDG): 

            
 

  



Vi arbetar med att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar för att kunna nå 

en miljömässigt hållbar verksamhet. Vi ska uppfylla alla lagar och andra krav som ställs på oss och vara 

ett föredöme i miljöarbetet genom att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. 

Fifax största miljöpåverkan är genom de resurser vi använder i fiskodlingen; energi, foder, syre och 

kemikalier för vattenrening. Fifax miljöinverkan sker genom främjandet av cirkularitet, exv genom 

tillvaratagandet av sidoströmmar i form av gödsel och värme, utöver produktionen av näringsrik och 

hälsosam fisk. 

 

VÅRA FÖRBINDELSER: 

▪ Att använda enbart förnybar el-energi och att kontinuerligt arbeta med energieffektivitet. 

▪ Att arbeta aktivt med resurseffektivitet för att kontinuerligt minska den belastning av miljö och 

klimat som verksamheten har. 

▪ Att välja leverantörer som aktivt arbetar med hållbar utveckling av sin verksamhet och av de 

råvaror vi köper och använder i vår verksamhet. 

▪ Att bedöma miljöpåverkan av betydande anskaffningar och möjliga alternativa lösningar till 

dessa. 

▪ Att arbeta aktivt med verksamhetens resiliens gentemot miljörisker, och de risker verksamheten 

medför för den nära omgivningen. 

 

VÅRA MÅLSÄTTNINGAR 

▪ Att nå ett fotavtryck om 3,9kg CO2e/file-kg vid kontinuerlig drift i full skala.   

▪ Vi har under 2021 haft fosforutsläpp om enbart 0,13 kg/ton rund fisk och kväveutsläpp om 1,22 

kg/ton rund fisk, målsättningen är att ytterligare minska utsläppen till 0,06kg/ton rund fisk och 

respektive 0,47 kg/ton rund fisk vid kontinuerlig drift i full skala. 
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