WWF har svängt i räkfrågan
Världsnaturfonden (WWF) gick i förra veckan ut och meddelade att de stödjer certifieringsarbetet av räkodlingar. Enligt WWF har inte den 20 år långa bakåtsträvande bojkotten
fungerat globalt. WWF vill, liksom Miramar, att konsumenten ska få göra ett aktivt val och
ges möjlighet att välja räkor som är odlade på ett ansvarsfullt sätt.
Enligt Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF stöttar de certifieringsarbetet
för att -”världens konsumenter och handel kan göra skillnad genom att välja mellan bättre och sämre
odlade räkor. Målet är att vi ska kunna välja fisk och skaldjur som kan spåras från odling till tallrik”. 1
WWF stöttar Aquaculture Stewardship Council (ASC) som är världens största certifieringsorganisation
för odlad fisk och skaldjur. ASC leder nu arbetet med ett globalt certifieringssystem för odlade räkor.
WWF:s fiskexpert Inger Näslund säger att – ”vi är en lösningsbaserad organisation och får nu pröva
en annan väg. Med de här kriterierna vill vi förflytta den stora massan av odlare att röra sig åt en mer
ansvarsfull produktion”. 2
I förra veckan var Chris Ninnes chef för ASC på Sverigebesök. Enligt honom -”är det möjligt att odla
räkor på ett ansvarsfullt sätt och komma överens om bästa möjliga odlingsmetoder” 3

Miramars räkor
De räkor Miramar säljer idag kommer från Vietnam. Våra uttalanden om Vietnamesiska räkor bygger
på fakta och kunskap. Vi har som företag arbetat med Vietnam i åtta år och har anställd personal på
plats. Vietnam har redan idag en mängd miljölagar som reglerar och förbjuder etablering av räkdammar på olämplig plats, avverkning av mangroveträd för nära havet mm. Under våra resor och
vårt arbete i landet har vi sett de kontinuerliga förbättringar som skett både socialt och produktionsmässigt. Vi har full spårbarhet på alla våra räkprodukter och våra leverantörer är redan BRC
certifierade (British Retail Consorsium – en global standard för livsmedelssäkerhet4) och miljöcertifierade enligt t.ex. Global GAP5 och väntar bara på att kunna certifiera sig enligt ASC program.
Miramar är för ett starkt miljötänk inom fiskeindustrin, med noga satta fiskekvoter och
miljöcertifiering som MSC för vildfångade produkter och ASC för odlade produkter och vi ser fram
emot att stödja Vietnamns odling av miljövänliga räkor.
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