
Vedlegg	  2.	  
	  
Andre	  om	  fenomenet	  scampi:	  
	  
Under	  er	  kun	  tatt	  med	  riktig	  informasjon	  om	  scampi	  =	  norsk	  sjøkreps	  =	  Nephrops	  
Norvegicus.	  
Nettet	  er	  fullt	  av	  feilinformasjon	  om	  vår	  norske	  sjøkreps,	  i	  stor	  utstrekning	  fra	  norske	  
sider.	  For	  15	  år	  siden	  (jeg	  skrev	  da	  en	  artikkel	  om	  sjøkreps	  i	  avisen	  Varden	  i	  Telemark)	  
viste	  stikkprøver	  at	  det	  fantes	  28	  innlegg	  på	  nettet	  med	  bevisst	  feilinformasjon	  om	  
scampi.	  Alle	  norske.	  Stikkprøver	  i	  6	  000	  ikkenorske	  sider,	  viste	  ingen	  feil	  utover	  
matretten	  scampi	  fritti.	  I	  Norge	  er	  den	  bevisste	  feilbruken	  for	  å	  ta	  ut	  mer	  fortjeneste	  
gjennomført	  100%.	  Ikke	  i	  noe	  annet	  land	  har	  dette	  tøyset	  fått	  fotfeste.	  
	  
Havforskningsinstituttet,	  fra	  deres	  engelske	  hjemmeside:	  
	  
Facts about Norway Lobster: 
Latin name: Nephrops norvegicus  
Other common names: Dublin bay prawn, langostine, and scampi.  
Family: Nephropidae Maximum length: 24–25 cm  
Life span: Up to 15 years  
Feeding and spawning area: Western Mediterranean Sea and Northeast Atlantic from 
Morocco to Lofoten	  
 
Norges sjømatråd: 
For mange år siden gjorde jeg flere henvendelser til Norges Sjømatråd. Ingen respons 
Jeg tok en ny henvendelse noen år senere, og fikk dette svaret (utdrag) fra Ingebjørg Moe.  
(Hun har senere gjentatt at scampi er norsk sjøkreps, og ikke oppdrettsreker, i Aftenpostens 
matblad Mat fra Norge.)  
 
”Jeg vet at jeg fikk denne informasjonen fra deg også for mange år siden. Siden den gang her 
jeg prøvd å kjempe mot bruk av scampi og misbruk av navnet, men det er som å kjempe mot 
vindmøller. 
Og det er skremmende at velrenommerte matskribenter godtar navnet og bygger opp under 
feil fordi det er det folk kjenner og bruker.”  

Med vennlig hilsen 

Ingebjørg Moe, 
Rådgiver Mat- og ernæring/Adviser food and nutrition 
 

Polar Seafood. 

”Når	  varmtvannsreker	  kalles	  scampi	  i	  Norge	  skyldes	  det	  at	  næringen	  her	  har	  valgt	  
dette	  som	  navn	  for	  varmtvannsreker,	  forklarer	  Trygve	  Åsvestad	  i	  Polar	  Seafood.”	  
  
En hel bransje har altså valgt å sette et annet og dyrere skalldyrs navn på oppdrettsrekene de 
selger. Er slikt lov da? 
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