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KAPITEL 6  
Vägledning för upphandling av fisk 
och skaldjur 
Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek och hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur 
innehåller stöd och vägledning för upphandling av fisk och skaldjur. 

I kriteriebiblioteket på Upphandlingsmyndighetens webbplats finns både information och 
stöd i form av tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor som kan användas vid 
framtagandet av upphandlingsdokument vid upphandling av fisk och skaldjur. 

Omfattning
Exempel på produkter som kan omfattas av kriterierna är vild-
fångade och odlade fiskarter och skaldjur. Med skaldjur avses 
både kräftdjur och blötdjur såsom räkor och musslor, dock ej 
alger, samt enkla och beredda produkter med ett fisk- och/eller 
skaldjursinnehåll på minst 20 %. 

Exempel på produkter:
• Färsk, kyld och fryst hel fisk.
• Färska, kylda och frysta skaldjur (kräftdjur och blötdjur) 

med eller utan skal.
• Filé ren eller panerad.
• Inläggningar med eller utan smaksättning.
• Konserver.
• Färs och burgare.
• Gratäng.
• Nuggets.
• Kaviar och romprodukter.
• Surimi och ”crabsticks”.

Tekniska specifikationer finns för: 
• Odlad fisk och skaldjur – basnivå.
• Vildfångad fisk och skaldjur – basnivå.
• Eu-ekologisk vara – odlad fisk och skaldjur – avancerad 

nivå.
• Minskad miljö och klimatpåverkan från fiskefartyg och 

produktionsanläggningar – avancerad nivå. 
 

Särskilda kontraktsvillkor finns för: 
• Informationskrav beredd eller konserverad produkt – fisk 

och skaldjur – avancerad nivå
• Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur – basnivå
• Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vatten-

bruk – avancerad nivå

De särskilda kontraktsvillkoren för Ej rödmarkerad eller sårbar 
fisk och skaldjur och Fisk och skaldjur från hållbara bestånd 
och hållbart vattenbruk syftar till att leverantören åtar sig att 
under kontraktstiden inte leverera fisk och eller skaldjurs-
produkter som är rödmarkerade eller angivna som sårbara 
bestånd/arter (basnivån) alternativt endast leverera fisk och 
skaldjur från bestånd/arter som bedöms som hållbart nyttjade 
eller vattenbruk som bedöms som hållbara gällande ett antal 
parametrar (avancerad nivå). Som underlag till kontrakts-
villkoret ska den upphandlande myndigheten välja en lista  
eller resursöversikt. 

Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller en förteckning 
över listor och resursöversikter som omfattar de vanligast före-
kommande arterna i offentliga kök och som kan användas som 
underlag till kontraktsvillkoret. 

Förteckningen innefattar WWF Världsnaturfondens fisk-
guide, Internationella Havsforskningsinstitutet (ICES), SLU 
Aqua och Havs- och vattenmyndighetens resursöversikt och 
The Marine Conservation Society Good Fish Guide (MCS), 
beskrivning av innehållet i listan inklusive de arter och hållbar-
hetsparametrar som omfattas, även en tabell med en översikt 
om i vilken lista/resursöversikt som råd finns avseende vanliga 
arter i offentliga kök. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur-fran-hallbara-bestand-och-hallbart-vattenbruk/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/om-kriterierna/om-kriterie-wizard-och-kriteriebiblioteket/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/odlad-fisk-och-skaldjur/#bas
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/vildfangad-fisk-och-skaldjur/#bas
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/eu-ekologisk-vara---odlad-fisk-och-skaldjur/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/minskad-miljo-och-klimatpaverkan-fran-fiskefartyg-och-produktionsanlaggningar/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/minskad-miljo-och-klimatpaverkan-fran-fiskefartyg-och-produktionsanlaggningar/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/informationskrav-beredd-eller-konserverad-produkt---fisk-och-skaldjur/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/informationskrav-beredd-eller-konserverad-produkt---fisk-och-skaldjur/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/ej-rodmarkerad-eller-sarbara-fisk-och-skaldjur/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur-fran-hallbara-bestand-och-hallbart-vattenbruk/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/livsmedel/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur/fisk-och-skaldjur-fran-hallbara-bestand-och-hallbart-vattenbruk/#spjutspets
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bilagor/forteckning-krav-id-11325/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bilagor/forteckning-krav-id-11325/
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