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Coops fiskeliste 
 
Mange fisk fanges i naturen. Derfor har vi et særligt ansvar for at sikre, at fiskebestandene er 
levedygtige og miljøet ikke lider overlast, når vi udvælger fiskeprodukter til vores butikker.  
 
Vi har taget stilling til, hvilke fisk, vi vil sælge – og hvilke vi ikke vil. I Coops Fiskeliste kan du se, 
hvilke krav vi stiller til vores sortiment. Alle ferske og frosne fisk, samt fisk i konserves og halv-
konserves skal selvfølgelig overholde gældende lovgivning. Men vi går et skridt længere for at sikre 
bæredygtigheden, og stiller krav til fangstmetode, fangstområde og certificering for de arter, hvor 
der er grund til at være bekymret for fiskeriets bæredygtighed.  
 
Generelt accepterer vi alle MSC- eller ASC-mærkede samt økologiske fisk og skaldyr. 
 

Fiske- eller skaldyrsart  Krav 

Aborre 

Perca fluviatilis 

Ingen særlige krav 

 

Ansjos 

Engraulis encrasicolus, 

Engraulis ringens, 

Anchoa Nasus 

Der sælges ikke europæiske ansjoser, fordi bestandene i Middelhavet 

(FAO 37) er truede af overfiskeri 

 

 

Blæksprutte 

Coleoidea,Octopodiforme, 

Loliginidae,Teuthida 

Af hensyn til havbund og øvrige arter, må hverken den tiarmede eller 

den almindelige blæksprutte være fanget med bundtrawl 

Blåmusling 

Mytilus edulis 

Vildtfangede blåmuslinger er ofte fanget ved skrab eller bundtrawl og 

skal derfor være 3. parts certificerede (MSC eller lignende) 

 

Opdrættede blåmuslinger indkøbes uden særlige kriterier 

Fjæsing 

Trachinus draco 

Ingen særlige krav 

 

Gedde 

Esox lucius 

Ingen særlige krav 

 

Guldbrasen 

Sparus aurata 

Der sælges kun guldbrasen fra 3. parts certificeret opdræt (ASC eller 

lignende), fordi de vildtfangede bestande er meget følsomme for 

overfiskeri 

Havbars (Europæisk) 

Dicentrarchus labrax 

Af hensyn til havbund og risiko for bifangst af andre arter, skal 

havbars fra Middelhavet (FAO 37) og det centraløstlige Atlanterhav 

(FAO 34) være fanget med stang og line 

 

Kommer fisken fra opdræt, skal den være 3. parts certificeret (ASC 

eller tilsvarende) 
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Havtaske 

Lophius piscatorius 

Der accepteres ikke fangst ved bundtrawl 

 

Fanges havtasken i det nordvestlige Atlanterhav (FAO 21), havet 

omkring Island og Færøerne (FAO 27 V), havet ved Portugal (FAO 27 

IX) eller havet ved Nordspanien (FAO 27 Xb), skal den ydermere være 

fanget med stang og line 

Hellefisk  

Reinhardtius 

hippoglossoides, 

Atheresthes stomias 

Er hellefisken fanget i Stillehavet (FAO 61-88), er der ingen kriterier 

for fangstmetode 

 

Hvis hellefisken fiskes i det nordøstlige eller nordvestlige Atlanterhav 

(FAO 27 og FAO 21) må den ikke være bundtrawlet af hensyn til 

havbunden og det øvrige økosystem. Desuden må hellefisken ikke 

fiskes omkring Østgrønland (FAO 27 XIVb) og Island (FAO 27 Va), fordi 

der er usikkerhed omkring forvaltningen af bestandene i disse 

områder 

Helleflynder 

Hippoglossus 

hippoglossus 

Der accepteres kun vild helleflynder fisket med bundsat garn eller 

stang og line fra den nordlige del af det nordøstlige Atlanterhav (FAO 

27). Al opdræt accepteres uden særlige krav 

Hestemakrel 

Atule mate 

Ingen særlige krav 

 

Hoki 

Macruronus 

novaezelandia, 

Macruronus magellanicus 

Af hensyn til havbund og økosystem, må hoki-fisken ikke bundtrawles. 

Hornfisk 

Belone belone 

Ingen særlige krav 

 

Hummer 

Homarus gammarus 

Homarus americanus 

Den amerikanske hummer, skal være fanget i det nordvestlige 

Atlanterhav (FAO 21) 

 

Kommer hummeren fra Europa, må den ikke være fanget ved den 

norske kyst (FAO 27 IIa) eller i Nordsøen (FAO 27 IV) 

Ising 

Limanda limanda 

Ising må ikke fanges med bundtrawl i Skagerrak og Kattegat (FAO 27 

IIIa), Nordsøen (FAO 27 IV) eller det Baltiske hav (FAO 27 IIId) af 

hensyn til områdernes økosystem og risikoen for bifangster 

Japansk tæppemusling 

Venerupis Philippinarum 

Der accepteres kun japanske tæppemuslinger fra europæiske 

dambrug 

Jomfruhummer 

Nephrops norvegicus 

Jomfruhummer fanges typisk med bundtrawl eller tejner og skal 

derfor være 3. parts certificerede (MSC eller lignende) 
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Karpe 

Cyprinus carpio 

Ingen særlige krav 

 

Kammusling 

Pectinidae 

 

Vilde kammuslinger skal enten være håndplukkede eller 3. parts 

certificerede (MSC eller lignende) 

 

Der er ingen særlige krav til opdrættede kammuslinger 

Knivmusling 

Ensis directus, 

Cerastoderma edule, 

Solenidae 

Vilde knivmuslinger fanges ofte ved skrab eller bundtrawl og skal 

derfor være 3. parts certificerede (MSC eller lignende) 

Knurhane 

Triglidae 

Ingen særlige krav 

 

Kongekrabbe 

Paralithodes 

camtschaticus 

Ingen særlige krav 

 

Ferskvandskrebs, 

flodkrebs, signalkrebs 

Crustacea, 

Procambrus clarkia, 

Pacitastacus leniusculus 

Ingen særlige krav 

 

Kulmule  

Merluccius merluccius, 

Merliccuis capensis 

 

 

Den europæiske kulmule må ikke fiskes i den sydlige Biscayabugt (FAO 

27 VIIIc) eller ud for den østlige Portugisiske kyst (FAO 27 IXa) 

 

Den Sydafrikanske kulmule, skal være fanget i det sydøstlige 

Atlanterhav (FAO 47) 

Kuller 

Melanogrammus 

aeglefinus 

Af hensyn til bestandenes størrelse, må arten ikke fiskes i det 

nordvestlige Atlanterhav (FAO 21), fiskegrundene ved Færøerne (FAO 

27 Vb og FAO 27 VIb) eller det Irske hav (FAO 27 VII) 

Lange 

Molva molva 

Lange fra Barentshavet (FAO 27 I) eller Norskehavet (FAO 27 II) må 

ikke bundtrawles 

Laks, atlanterhavs- 

Salmo salar 

 

Der accepteres ikke vilde europæiske laks fra Østersøen, da 

bestanden er truet af overfiskeri 

 

Er fisken opdrættet, accepteres fisk fra chilenske dambrug ikke 

Laks, Alaska vild- 

Oncorhynnchus 

gorbuscha 

Ingen særlige krav 

 

Makrel 

Scomber scombrus 

Af hensyn til bestandenes størrelse accepteres der ikke makrel fra 

Middelhavet (FAO 37) eller det centraløstlige Atlanterhav (FAO 34) 
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Multe 

Mugilidae 

Chelon labrosus 

Ingen særlige krav 

 

Pangasius 

Pangasianodon 

hypophthalmus 

Af hensyn til mangrove-områderne accepteres der kun 3. parts 

certificeret opdræt (ASC eller tilsvarende) 

Pighvar 

Psetta maxima 

Af hensyn til havbund og øvrige arter må der ikke anvendes bundtrawl 

eller bundsat garn ved fiskeri 

Reje, koldtvands 

Pandalus borealis, 

Pandalus jordani 

 

Af hensyn til artens bestand, skal nordsørejen være fanget i 

Barentshavet (FAO 27 I), Norskehavet (FAO 27 II), Skagerrak og 

Kattegat (FAO 27 IIIa) eller Nordsøen (FAO 27 IV) 

Der er ingen særlige krav til oregon-rejen 

Reje, Argentinsk 

kæmpereje 

Af miljøhensyn accepteres kun rejer fra 3. parts certificerede dambrug 

(ASC eller tilsvarende)  

Reje, Varmtvands 

(tigerreje) 

Litopenaeus vannamei, 

Penaeus monodon 

Af miljøhensyn accepteres kun tigerrejer fra 3. parts certificerede 

dambrug (ASC eller tilsvarende)  

Rødspætte 

Pleuronectes platessa 

Af hensyn til havbund og risiko for bifangst må rødspætter ikke 

bundtrawles 

Rødtunge 

Microstomus kitt 

Af hensyn til havbund og risiko for bifangst accepteres bundtrawlet 

rødtunge ikke 

Sandart Ingen særlige krav 

Sardin 

Sardina pilchardus 

Af hensyn til bestandenes størrelse accepteres der ikke sardiner fra 

Middelhavet (FAO 37), nordøstlige Atlanterhav (FAO 27) eller 

centraløstlige Atlanterhav (FAO 34) 

Sardinel 

Sardinella 

Ingen særlige krav 

Sej 

Theragra chalcogramma, 

Pollachius pollachius, 

Pollachius virens 

 

Alaskasejen må ikke fanges i det nordvestlige Stillehav (FAO 61), fordi 

bestandene er følsomme for overfiskeri 

 

Lyssej skal være fanget med line i den nordlige Nordsø (FAO 27 IVa), 

den nordvestlige Skotske kyst (FAO 27 VI), Det Irske hav (FAO 27 VII) 

og Skagerrak og Kattegat (FAO 27 IIIa) 

 

Mørksej må ikke være fanget i det nordøstlige Stillehav (FAO 67), ved 

grundende i Island og Færøerne (FAO 27 V), området omkring 

Skotland og Nordirland (FAO 27 IV) eller Skagerrak og Kattegat (FAO 

27 IIIa) 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandalus_jordani&action=edit&redlink=1
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Sild 

Clupea harengus 

Ingen særlige krav 

 

Skrubbe 

Platichthys flesus 

Skrubber må ikke bundtrawles i Nordsøen (FAO 27 IV) eller Skagerrak 

og Kattegat (FAO 27 IIIa) 

Smelt  

Osmerus eperlanus 

Ingen særlige kriterier 

Stalling 

Thymallus thymallus 

Af hensyn til de vilde bestande, accepteres kun opdrættet stalling 

Stenbider 

Cyclopterus lumpus 

Ingen særlige krav 

 

Stør 

Acipenseridae 

Af hensyn til størrelsen af de vilde bestande og accepteres kun 

opdræt 

Søtunge 

Solea solea 

Arten må ikke fanges i Biscayabugten (FAO 27 IIIa) 

Taskekrabbe 

Cancer pagurus 

Af hensyn til havbunden må der ikke bundtrawles taskekrabbe i det 

Irske hav (FAO 27 VIIa), den østlige Engelske kanal (FAO 27 VIId) eller 

den nordlige Biscayabugt (FAO 27 VIIIa) 

Tilapia 

Oreochromis, Alcolapia 

Af miljøhensyn accepteres kun 3. parts certificeret opdræt (ASC eller 

tilsvarende) 

Torsk 

Gadus Morhua, 

Gadus Macrocephalus 

Den atlantiske torsk må ikke fanges i det nordvestlige Atlanterhav 

(FAO 21) eller det nordøstlige Atlanterhav (FAO 27), dog undtaget 

Barentshavet (FAO 27 I), den Islandske kyst (FAO 27 Va) og det østlige 

Baltiske hav (FAO 27 IIIa)  

 

Der er ingen kriterier for fangst af stillehavstorsk 

Tun, albacore 

Thunnus alalunga 

 

Der må kun fiskes med stang og line eller trolling i Stillehavet (FAO 61, 

FAO 71, FAO 77, FAO 81, FAO 87), det Indiske Ocean (FAO 51, FAO 57) 

og det nordlige Atlanterhav (FAO 21, FAO 27, FAO 31, FAO 34) 

 

Der accepteres ikke fangst med langline eller drivgarn og bundsat 

garn. 

 

Der accepteres ikke fangster fra Middelhavet (FAO 37), det sydøstlige 

Atlanterhav (FAO 47) eller det sydvestlige Atlanterhav (FAO 41) 

Tun, Gulfinnet 

Thunnus albacares 

Fiskes arten i Atlanterhavet (FAO 21, FAO 27, FAO 31, FAO 34, FAO 37, 

FAO 41, FAO 47), må der kun anvendes stang og line 

 

Kommer landingen fra det indiske Ocean (FAO 51, FAO 57) må der kun 

anvendes stang og line 
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Er fisken landet i Stillehavet (FAO 61, FAO 71, FAO 77, FAO 81, FAO 

87), må der udelukkende være anvendt not uden FAD eller stang og 

line 

 

Not med FAD, bundsat garn eller langline accepteres ikke 

Tun, Skipjack  

(bugstribet bonnit) 

Katsuwonus pelamis 

Fiskes arten i Atlanterhavet (FAO 21, FAO 27, FAO 31, FAO 34, FAO 37, 

FAO 41, FAO 47), må der kun anvendes not uden FAD eller stang og 

line 

 

Kommer landingen fra det indiske Ocean (FAO 51, FAO 57), må der 

kun anvendes not eller stang og line 

 

Er tunen fisket i Stillehavet (FAO 61, FAO 71, FAO 77, FAO 81, FAO 87), 

må der kun anvendes not eller stang og line 

Tun, Tonggol 

Thunnus Tonggol 

 

Der accepteres kun fangster fra det østlige Indiske Ocean (FAO 57) og 

det centralvestlige Stillehav (FAO 71) 

 

Brug af drivgarn og bundsat garn accepteres ikke 

Venusmuslinger  

Paphia undulata 

Vildtfangede skal være MSC-certificerede. Ingen særlige krav til 

opdrættede Venusmuslinger 

Viktoriabars (nilaborre) 

Lates niloticus 

Viktoriabars må ikke fanges i Viktoriasøen, hvis økosystem er truet af 

overfiskeri. Derfor accepteres kun fisk fra 3. parts certificeret opdræt 

(ASC eller tilsvarende) 

Ørred 

Salmo trutta 

Oncorhynchus mykiss 

Havørreden accepteres kun, hvis den kommer fra dambrug 

 

Regnbueørreden kan fanges vildt uden særlige kriterier, men er den 

opdrættet, må den ikke komme fra sydamerikanske dambrug 

Østers 

Ostreidae, Ostrea edilus, 

Crassostrea gigas 

Af hensyn til havbund og øvrige arter accepteres bundtrawlede eller 

opmudrede østers ikke 
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Følgende fisk har vi valgt ikke at forhandle i Coops butikker: 

 Brosme (brosme brosme) 

 Guldlaks (Argentina silus) 
 Gylden trådfinnebrasen (Nemipterus virgatus, nemipterus furcosu, nemipterus japonicus) 

 Haj (selachimorpha, batoidea, lamna nasus, squalus acanthias) 

 Havkat (anarhichas lupus) 

 Jødefisk (Epinephelus itajara) 

 Rødfisk (sebastes spp., sebastes novergicus, sebastes mentella) 

 Sort marlin (Istiompax indica) 

 Smørfisk (Stromateidae) 

 Sværdfisk (Xiphias gladius) 

 Tun, blåfinnet (Thunnus thynnus) 

 Tun, Storøjet (Thunnus obesus) 

 Vestlige kongerejer (Melicertus latisulcatus) 

 Ål (anguilla anguilla) 
 

Opdateret februar 2017 


