
 
Efter förfrågan tackade Grekiska kolgrillsbaren ja till att delta i Swedwatchs utredning ”Vet 
du vad din middagsfisk åt till frukost - en granskning av fisket som göder räk- och 
laxodlingar” där utredaren Maria Engvall å Swedwatch och Naturskyddsföreningens vägnar 
granskar fisket bakom produktionen av fiskfoder. Vi anser att ett företag måste välkomna 
liknande utredningar för att få insyn och ny kunskap i branschens olika led, men också för att 
vi därmed får möjlighet till att förbättra den värld vi lever i.  
 
Som en aktör i den svenska restaurangbranschen har vi ställt upp i utredningen och velat bidra 
med det lilla vi kunnat. Vi känner oss dock misskrediterade i rapporten trots att vi har varit 
fullkomligt tillmötesgående för utredarens frågor via enkät och intervju samt själva tagit 
kontakt med henne vid flera tillfallen för att få klarhet och därmed kunna vara mer 
tillmötesgående. Misskrediteringen anser vi bestå i att vi i generaliserande termer har 
inkluderats tillsammans med andra aktörer som inte varit lika samarbetsvilliga och ett 
tydligare språkbruk hade varit önskvärt. 
 
Gällande utredningens resultat så finner vi detta chockerande. Även om vi innehar en 
medvetenhet om nord-syd problematiken och hur människor i tredje världen av olika 
anledningar tvingas till icke önskvärda handlingar för att överleva visar rapporten på ett 
tydligt sätt de oacceptabla villkoren för fiskindustrin i tredje världen och den stora risken för 
utfiskning av våra hav. Tyvärr gör den långa handelskedjan det svårt för, i kontexten, små 
aktörer som oss att vidta radikala åtgärder, men därmed inte sagt att vi inte kommer att ta vårt 
ansvar. Vi antar samtliga rekommendationer av Swedwatch och Naturskyddsforeningen och 
kommer att arbeta fram en handlingsplan för upprättande av en policy kring ansvarsfull fisk- 
och skaldjursinköp för att bidra till ett mer hållbart fiske.  
 
Vi anser att alla inblandade aktörer, från fiskare till konsument, bör ta sitt ansvar för att hejda 
den ohållbara utfiskningen av våra hav. Det är vår uppfattning att rapporten bör betraktas som 
en väckarklocka och att branschen bör ta sitt ansvar för ett hållbart fiske. 

 

Med denna återkoppling önskar vi att misskrediteringen av Grekiska kolgrillsbaren i 
utredningen kan mildras på något sätt, exempelvis via Er hemsida eller genom ett tilläggsblad 
till utredningen. 
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