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Du kanske är en sådan person som gillar att äta sushi lite då och då? I så fall ska du vara 

försiktig. Hamnar det en räkrulle på tallriken är risken stor att du just gav stöd till en av de 

värsta miljökatastroferna som finns idag. Jätteräksindustrin har under lång tid varit den största 

orsaken till att jordens mangroveskogar har huggits ner. Under de senaste två decennierna har 

mer än en tredjedel av mangroveskogarna försvunnit globalt och räkindustrin har förorsakat 

omkring 35 % av förstörelsen. Och konsekvenserna blir enorma. Mangroveskogar utgör ett 

mycket viktigt skydd mot den globala uppvärmningen och även ett naturligt skydd mot andra 

miljökatastrofer. Den kända tsunamin i Thailand år 2004 sägs ha kunnat få mindre allvarligare 

konsekvenser om inte mangroveskogarna hade förstörts.  

Men vad är egentligen en mangroveskog? Det är ett tropiskt kusthabitat och det är fuktigt och 

varmt i skogarna. Men det är inget ställe där man skulle vilja ha sin sommarstuga. Trots att 

det inte finns så mycket näring innehåller skogarna en stor mängd organiskt material och är 

proppfulla med bakterier och andra mikroorganismer. Mycket av jorden är syrefattigt, så 

många bakterier har lärt sig att använda svavel i sin energiprocess istället för syre. Så om du 

besöker en mangroveskog och undrar varför det luktar ruttna ägg överallt ska du veta att det 

bara är svavlet som luktar.  

Växterna i mangroveskogar är tuffa. De måste klara av bristen på syre och näring samt det 

frekventa tidvattnet som förekommer. Många mangroveväxter kan beskrivas som vandrade 

träd på grund av deras karaktäristiska rötter. Rötterna är långa och breder ut sig mer i luften 

än vad de gör i marken. Detta hjälper dock träden, eftersom rötterna hindrar träden från att 

dränkas när tidvattnet kommer. Rötterna spelar också en stor roll i växternas 

gasutbytesprocesser och hjälper träden att hantera näringsbristen och den syrefattiga miljön. 

Trots att mangroveskogar är unika och viktiga för oss förstörs tyvärr dessa på grund av 

räkodlingar. Det är oftast utvecklingsländer som anlägger dessa för att utöka sina ekonomiska 

inkomster och det är också där mangroveskogar främst förekommer. Även om nerhuggningen 

är det största problemet som räkodlingar orsakar mangroveskogar, sker det också en stor 
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mängd utsläpp och andra typer av katastrofer som orsakar ytterligare problem. Det har 

forskats mycket om dessa typer av problem i hopp om att hitta alternativ till mer ekologiska 

räkodlingar. 

Många räkarter som används för odling lever även vilt i mangroveskogar. Detta förenklar 

insamlingen av vilda individer som sedan används till att påbörja odlingen. Ett naturligt 

habitat gör det också enklare för industrin att skapa en stressfri miljö för räkorna. En stressfri 

miljö innebär en mindre risk för sjukdomsutbrott, som kan ge stora konsekvenser för både 

industrin och miljön. Att odla räkor i en låg täthet, d.v.s. att utföra en extensiv räkodling ger 

också en mindre stress för räkorna. Tyvärr tjänar man på kort sikt mer på att odla många räkor 

på en gång, vilket lockar företagen att använda högre räktätheter, d.v.s. en intensiv räkodling. 

Risken för sjukdomsutbrott blir då högre. När utbrotten sker påverkas alla räkor i odlingen, 

vilket snabbt gör den oanvändbar. Då anläggs nya odlingar, vilket innebär att mer 

mangroveskog måste huggas ner. I hopp om att få en hållbar räkodling måste man använda en 

extensiv odling. 

Eftersom företagen vill skapa naturliga förhållanden i sina dammar och undvika sjukdomar 

används en mängd tillsatser av ämnen och antibiotika. Tyvärr tas bara en liten del av dessa 

tillsatser upp och det mesta hamnar istället i vattenutsläpp och rinner ut i omkringliggande 

mangroveskogar. Detta leder till att skadliga ämnen hamnar i skogarna och en överdos av 

näringsämnen och övergödning sker. Detta leder till en ännu större syrebrist än vad det redan 

är och slutresultatet blir förlust av en unik biodiversitet.  

De två dominerande arterna som används i räkodlingar är Tigerräka (Penaeus Monodon) och 

Vitbenad räka (Litopenaeus vannamei). Tigerräkan har under en lång period varit den mest 

använda räkarten på grund av sin storlek och produktivitet, men den är samtidigt mer ömtålig 

och kräver mer tillsatser. Den vitbenade räkan är mycket tåligare och kan klara av sämre 

förhållanden än vad Tigerräkan kan. Idag används den vitbenade räkan mycket mer för att den 

är enklare och billigare att hantera och dessutom mycket bättre för miljön.  

Idag ses användningen av den vitbenade räkan i extensiva räkodlingar som ett ekologiskt 

alternativ. Trots det försvinner fortfarande mangroveskogar för att räkodlingar anläggs. Det 

finns få alternativ till lokaler som fungerar lika bra som mangroveskogar, men platåkuster i 

Brasilien prövades för att se hur bra räkodlingar i dessa var gentemot de i mangroveskogar. 

Trots att de inte fungerar lika bra kan de fortfarande vara ett alternativ för att undvika 

ytterligare miljöförstöring. Det krävs fortfarande mycket arbete för att åstadkomma några 

tydliga skillnader. Tills dess får du fråga tanten i sushibaren om du kan få byta ut din räkrulle 

till en laxrulle istället. Tro det eller ej, du kommer att göra skillnad.  
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