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Hej! 
  
Som ni kanske vet så går Naturskyddsföreningens och nätverket Handla Miljövänligts 
"Miljövänliga Vecka" av stapeln vecka  40. Vi får ofta frågor från allmänhet och medlemmar om 
vad man bör välja i butiken och var man kan hitta de produkterna. I år är temat ett område som vi 
fått många frågor om: att hitta rätt i fiskdisken.  
  
Naturskyddsföreningen vill gärna berätta för människor om hur läget för fisken ser ut och vilka 
fiskar vi kan äta med gott samvete. Vi vill också jobba med positivt konsumentmaktsutövande och 
visa på hur vi som konsumenter faktiskt kan påverka situationen genom att låta bli att äta vissa arter. 
Men för att göra medvetna miljöval så behöver vi hjälp av er butiker! Därför bjuder 
Naturskyddsföreningen i Falubygden in till fisketävling.  
 
Tävlingen gäller fisk- och skaldjurssortimentet i kyl- och frysdiskar. Under vecka 45 och 46 
gäller det att marknadsföra det mest miljövänliga sortimentet och presentera det för kunderna på 
bästa sätt.  (Ni kan också räkna med besök av våra medlemmar under veckorna.)  
 
Med ledning av den dokumentation som ni skickat in vecka 47 väljer Naturskyddsföreningen ut en 
vinnare. Den butik som vi bedömer gör det enklast för sina kunder att handla miljösmart fisk och 
skaldjur kommer att belönas med att vi mobiliserar så många människor vi förmår att 
"belöningshandla" i er butik lördagen den 3 december. Vi kommer också se till att fisketävlingen 
och dess resultat uppmärksammas i media. 
  
En ”tvärtombojkott” helt enkelt! Genom fisketävlingen hoppas vi skapa vi en vinna-vinna-situation 
för bägge parter. Kunderna, som ändå ska handla, gör det som vanligt och den vinnande mataffären 
får möjlighet att öka sin omsättning och stärka sin miljöprofil. 
  
Vill Din affär vara med? Hör av Dig till Naturskyddsföreningen så skickar vi mer detaljerad 
information och tävlingsformulär. 
 
Läs mer om fisketävlingen, se Naturskyddsföreningens ”Ät-gärna-lista” och ”Avstå-från-lista” på 
vår webbsida: www.naturskyddsforeningen.se/falubygden 
 
 
 
Vänligen Naturskyddsföreningens i Falubygden 
genom Helge Sonntag 
helge.sonntag@naturskyddsforeningen.se, tel 023- 20 123. 
  


