
















Råutskrift av svar i mejl 
  
Mitt namn är Fredrik Blomkvist och jag är arbetar med bl.a. produktutveckling på 
TopFormula. Våran Omega-3 kapsel innehåller för närvarande olja från Ocean Nutrition 
Canada, fisken kommer från Sydamerika. Vi ser det som en självklarhet att även i framtiden 
bara använda fiskolja som är framställd av fisk från ett lagligt och etiskt försvarbart fiske. 
  
Jag hoppas att jag med dessa rader har svarat på frågorna som helhet. 
  
 
Hej Sören, 
Vi tog kontakt med våra leverantörer redan för ett par veckor sedan när programmet sändes. 
Vi har två leverantörer av Omega 3 i vårt sortiment, Johnson & Johnson och Cederroth. 
Bägge företag hävdar att deras leverantörer av Omega 3 fiskar utanför Chile och Peru 
(ansjovis och sardin). I J&Js fall fiskas en mindre del utanför Marocko, men då av lokala 
fiskare i Tan-Tan och Agadir. Ingenting kommer från Väst-Sahara. Har du fler frågor och 
funderingar så bör du tala med dessa två företag 
Mvh 
/Jens Sandström Apoteksgruppen  
 
 
 
Hej. 
  
Ledins har garantier på att Ledins Omega 3 inte utvinns från fisk fångad utanför Västsahara. 
Råvaran till Ledins produkt fiskas i haven utanför Peru och Chile, enligt avtal som garanterar 
en hållbar utveckling dvs. inte riskerar ut fiske av haven. 
Kontroll av leveranser till Ledins har visat att detta är riktigt. 
  
Med anledning av debatten den senaste tiden har vi idag även skärpt upp våra krav ytterligare 
med avseende på ursprung. 
  
Vi kommer även föreslå för vår branschorganisation att se över branschriktlinjerna angående 
detta. 
  
Med vänlig hälsning Ledins 
 
  
Hej Sören, 
vill börja med att tacka för det mejl du skickat till vår vd Tony Johansson. Vi kan meddela att 
vi inte samarbetar med några leverantörer som köper oljor från Västsahara. 
  
Lycka till med ert arbete och återkom om ni har ytterligare frågor. 
  
Vänliga hälsningar, 
Ulrika Hultgren, 
informationschef Apotek1 
 
  
 



Bäste Sören, 
 
Vi hördes vid med anledning av ditt brev till min chef Åsa Lilja 
angående produkter som innehåller fiskolja. I samtalet kom vi överens 
om att Åhléns AB saknar analytisk-kemisk möjlighet att redogöra för var 
fiskoljan i våra fiskoljeprodukter på våra Apotek har sitt ursprung. 
 
Jag nämnde också för dig att alla fiskoljeprodukter i våra lager 
plockades bort omedelbart efter det att SVT:s Uppdrag Granskning sände 
programmet om det olagliga fisket i Västsaharas vatten. Anledningen till 
vårt agerande är främst moralisk- etiska skäl och den värdegrund som 
Åhléns AB vilar på.  
 
Om ni tycker att något är oklart så tveka inte att kontakta mig. 
 
Bästa hälsningar 
 
Amadou Jallow 
Leg apotekare / Pharmacist MSc 
Åhlénsgruppens läkemedelsansvarige, Åhléns AB 
 
 
Hej Sören, med anledning av de uppgifter som framkommit kring råvaran för Omega3 har vi 
ställt frågor till våra leverantörer, huruvida de kan garantera att råvara inte tas från det 
aktuella området. 
  
Vi har fått nöjaktiga besked från våra leverantörer, utom i ett fall. 
En Omega3-produkt från McNeil tas bort ur vårt sortiment. 
  
/mvh 
-- Janne Pettersson Pressekreterare KF och Coop Kommunikation Besöksadress: 
Englundavägen 4 Postadress: 171 88 Solna Växel: +46-8-7431000 
 
 
Hej igen, ledsen att det dröjt med svaret men här kommer det. 

DocMorris Apotek stöder FN:s och svenska myndigheters insatser för att få tillstånd en 
politisk lösning på situationen i Västsahara. I samband med att uppgifter framkom i media 
kring att fisk som används för framställning av fiskoljor kan vara fiskade i Västsaharas vatten 
kontaktade vi därför de företag vars fiskoljeprodukter säljs via våra apotek för att kartlägga 
huruvida fisk med ursprung från Västsahara ingår i någon av dessa produkter. 

Leverantörerna har nu försett oss med uppgifter om ursprunget till deras produkter. En 
leverantör kan inte säkert garantera att fiskoljan inte härrör från Västsahara. DocMorris 
Apotek har utifrån detta beslutat att sluta tillhandahålla den aktuella produkten. Två 
leverantörer anger att de i någon mån kan ha använt olja som utvunnits ur fisk från Marocko 
och DocMorris Apotek kommer aktivt att följa upp hur dessa leverantörer går vidare med att 
tillförsäkra sig om att fisken inte härrör från Västsahara.   

DocMorris Apotek avser vid framtida kontakter med potentiella leverantörer särskilt 



uppmärksamma huruvida leverantören kan dokumentera att deras produkter inte innehåller 
beståndsdelar med ursprung från Västsahara. 

Om ni har några ytterligare frågor runt detta, tveka inte att återkomma. 

Vänliga hälsningar 

Märit Wikström, Kommunikationschef DocMorris Apotek +46 73 82 55 711 

------------ 

Hej Sören! 
  
Tack för ditt mail! Vi finner ärendet väldigt angeläget och tycker det är mycket viktigt att 
man som leverantör tar ansvar och har full spårbarhet på sin fiskolja. Bifogar information 
ifrån oss, om omega-3 från Hela Pharma, som jag hoppas svarar på dina frågor. Hör gärna av 
dig igen om något är oklart eller saknas! 
  
Med bästa hälsningar 
Lina Pettersson, produktansvarig Eskimo-sortimentet 
Mia Bongstorp, produktansvarig MorEpa-sortimentet 
  
  
Lina Pettersson | Produktansvarig/Brand manager Phone: +46 515 77 78 79 | 
fax: +46 40 505031 Phone direct: +46 515 68 69 71| Mobile: +46 708 940111  
e-mail: lina@helapharma.se 
Hela Pharma AB Västergatan 36, 211 21 Malmö, Sweden 
 

Hej Sören, 
  
Nu har jag fått intyget från råvaruleverantören av den fiskolja vi använder i våra Omega-3 kapslar. 
Detta dokument är att anse som konfidentiell information och får inte överlåtas till tredje part. 
  
Vänlig hälsning 
Anders Lindqvist 
Great Earth Scandinavia AB 
  
  
 
Hej Sören, 
vill börja med att tacka för det mejl du skickat till vår vd Tony Johansson. Vi kan meddela att 
vi inte samarbetar med några leverantörer som köper oljor från Västsahara. 
  
Lycka till med ert arbete och återkom om ni har ytterligare frågor. 
  
Vänliga hälsningar, 
Ulrika Hultgren, 
informationschef Apotek1 
 



Hej Sören, 
  
Bifogat finner du Medstops svar på dina frågor. 
  
Med vänlig hälsning 
Fredrik Söderberg 
  

 

Fredrik Söderberg                                                                               e-mail: 
fredrik.soderberg@medstop.se 
VD                                                                                                         Mobil:  +46 70 44 75 
701 
                                                                                                              Direkt. +46 8 
120 45 701 
 ------------------ 
 
Hej Sören 
  
I samband med sändningen av det aktuella programmen skickade samtliga leverantörer som 
idag levererar omega 3-produkter till våra kedjor ut kundbrev där de försäkrar att de inte 
jobbar med underleverantörer som tar fiskolja från området. I ett fall visade det sig att en 
leverantör delvis jobbade med en underleverantör som inte kunde garantera ursprunget, och 
man har därför avbrutit samarbetet med den underleverantören. Vi har som du förstår mycket 
svårt att kontrollera de underleverantörer som andra stora företag använder sig av, men vi har 
givetvis som policy att inte köpa produkter med ursprung i ockuperade områden. Vi kommer i 
fortsättningen att vara mycket uppmärksamma på detta när det gäller omega 3-produkter. 
  
Hoppas du fått svar på dina frågor, hör av dig igen annars. 
  
Mvh // Helena 
 
Hej Sören, 
 
Nedan finner ni svar till de frågor ni har ställt till Fredrik Andrésson 
inköpare på ICA angående fisk från Västsahara. 
 
1- För framtiden, på vilket sätt vill företaget, med spårbarhet och andra 
åtgärder, undvika att produkter med innehåll från ockuperade Västsahara i 
framtiden kommer in i ert sortiment? 
Vad gäller ockuperade områden/mark generellt brukar ICA följa den svenska 
regeringens och FNs rekommendationer. Beträffande Västsahara finns det inte 
så långt vi vet några rekommendationer eller skrivna policies kring handel. 
Idag kan vi inte garantera att produkterna med ursprung i Västsahara inte 
hamnar i vårt sortiment då det ofta finns många led i leverantörskedjan 
innan slutprodukten tas fram, men vi arbetar intensivt för en ökad 
spårbarhet så att vi framöver ska kunna ge kunder ännu bättre än idag 
information kring produkters ursprung hela vägen tillbaka till råvara. 



 
2- Utöver de regler som ska säkra kvalitet mm i produkterna, tillämpar 
företaget också etiska regler som vägledande för sitt arbete: av generell 
karaktär, exempelvis FNs Global Compact och/eller mer branschinriktade 
etiska regelverk? 
ICA är medlem i United nations Global Compact och följer därmed de 
riktlinjer som finns. Utöver det arbetar ICA aktivt med Socialt ansvar där 
vi ser till att alla leverantörer följer ILO konventionerna om mänskliga 
rättigheter och arbetsmiljö. 
 
Kind regards 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kebba Colley 
Project Manager Sustainability 
 
Royal Ahold - European Sourcing 
P.O. Box 3000, 1500 HA Zaandam 
Provincialeweg 11, 1506 MA Zaandam, the Netherlands 
Phone:  +3175-6593382 
Mobile: +31613198602 
Email:    kebba.colley@ahold.com 
Website;  www.ahold.com 
 
Hej Sören!  
 
Min kollega Kebba har givit dig svar på två av dina frågor. Här kommer ett svar på din första 
frågeställning.  
 
Därför skulle VästsaharaAktionen vilja fråga om det i dagsläget ingår någon 
beståndsdel från Västsahara i fiskoljeprodukterna i ert sortiment, t ex Omega 
3-kapslar?  
 
Om så är fallet, har företaget redan vidtagit åtgärder, som att stoppa 
samarbetet med de ovannämnda leverantörerna, och eventuella mellanled, till 
dess komponenten från Västsahara tagits bort, resp vad kommer att ske med 
den aktuella produkten och försäljningen av den?  
 
Sveriges Televisions Uppdrag Granskning belyste i programmet som sändes 3/3-2010 det 
gränslösa och illegala fisket i ockuperade vatten vid Afrikas kust. Direkt efter att 
programmethade sänts fick vi tydliggörande från samtliga leverantörer av berörda 
fiskoljeprodukter. Deras produkter innehåller inte fisk, fångad i Västsahara. En av de 
berörda leverantörerna återkom senare med beskedet att man inte till 100% kunde garantera 
att deras produkter inte innehöll fisk fångad i Västsahara. I samförstånd valde vi då att 
omedelbart stoppa våra inköp till dess vi med säkerhet vet hur det de facto förhåller sig.  
Mvh  
Fredrik Andréasson  
Fredrik Andréasson  
Kategori & Inköpsansvarig  
ICA Sverige AB  
Hygien & Kemtekniskt  



 
Dir: +46(0)856150414  
Mob: +46(0)703398351  
fredrik.andreasson@ica.se  
 
Hej Sören 
  
När uppdrag granskning sände programmen i första omgången fick vi anledning att begära in 
intyg och ev åtgärdsprogram från samtliga leverantörer av Omega-3 preparat. Apoteken 
informerades även om detta via vårt intranät. 
För Apotek Hjärtat är det viktigt att alla våra leverantörer av omega-3 uppfyller krav på 
spårbarhet och att fisket sker i livskraftiga fiskebestånd. 
Vi tog över drygt 200 Apotek med eett sortiment från Apoteket AB då vi tillhörde de aktörer 
som fick köpa kluster av Apotek som formellt övergick i vår ägo den 8 februari i år. När vi i 
framtiden tar in nya produkter i sortimentet kvalitetsgranskas dem av vår kvalitetsavdelning. 
Vår kvalitetsavdelning arbetar även generellt för att vi följer gällande lagar och regelverk 
följs. 
  
Hoppas att det här gav svar på dina frågor Med vänliga hälsningar //Karin 
______________________________ 
Karin Andrén 
+46 (0)70 2590666 
Apotek Hjärtat 
  


