Fisket hotar fisken
Elevuppgifter

Till läraren:
Elevuppgifterna får kopieras fritt.
Teckenförklaringar:
− Lätta frågor. Svaret går att hitta direkt i texten.
+ Svårare frågor. Svaret finns på olika ställen i texten.
☺ Här gäller det att tänka efter. Fundera själv, diskutera i grupp eller sök
information på internet.

Utfiskat är svårt att återfå & Delikatess på utdöende
− Beskriv kort ålens livscykel.
+ Vad avses med överfiske? Ge tre belysande exempel på fiskarter som är
överfiskade.
☺ Ta reda på: Var i världen fiskas det mest? Varför just på dessa områden?

Fiskebrist tvingar afrikaner att emigrera
− Hur stor del av all fisk som européerna äter kommer från områden
utanför EU?
+ Vilka sociala problem uppstod i Senegal efter att fiskbestånden hade
kollapsat?
☺ Ta reda på: Varför fiskar européer utanför Västafrikas kust?

Miljarder kastas i havet
− Förklara: Vad är spöknät?
+ Varför kastas en så stor del av fisken tillbaka i havet?
☺ Vilka fångstmetoder är enligt din åsikt etiska?

Klimatförändringen hotar världens längsta sjö
− Hur påverkar klimatförändringen fisket och fiskbestånden i
Tanganyikasjön?
+ Hur påverkas fisket av omblandningen av sjöns vattenskikt?
☺ Vad är El Niño? Ta reda på mer om fenomenet i fråga.
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Odlarna i Asien spelar ett högt spel & ”Amazonfiskar skyddas
genom odling”
− Nämn ett exempel på en fisk som odlas i Asien.
+ Varför är illegala fiskemetoder skadliga? Ge exempel på två illegala
fiskemetoder.
☺ Vilka är för- och nackdelarna med akvakultur?

Laxen tar mer än den ger
− Vilka är råvarorna i det foder som norska fiskodlingar använder?
+ Vad menar Gunnar Album med att en odlad norsk lax är en
nettokonsument?
☺ Varför har torsken försvunnit från Kanadas kust?

Stöden är mera värda än fisken
− Var finns världens mest överfiskade fiskbestånd?
+ Vad är fiskekvoter och vem bestämmer om dem?
☺ Hur påverkas fisket av klimatförändringen?

Certifikatet berättar inte allt
− Vilka miljömärken för fiskprodukter kan man hitta i finländska butiker?
+ Vilka fiskar rekommenderar miljöorganisationer?
☺ Vem övervakar att produkter som har MSC-logo har producerats enligt
reglerna för MSC?

Kan vi lita på storkökens val?
− Vad är Finnwatch?
+ Hur många bolag kontaktades år 2009 för att få reda på varifrån
storkökens fisk kommer?
☺ Jätteräkor används bland annat i sushi, varför skall man undvika att äta
jätteräkor?

Fiska efter lösningar i det närmaste vattendraget
− Vad är en laxtrappa?
+ Vilket miljögift kan finnas i skadliga halter i stora strömmingar?
☺ Varför är det viktigt att bevara grunda havsvikar och flador?
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