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”Men spiser du så fisk?” De fleste vegetarer har oplevet at 
blive spurgt på den måde, når de fortæller om deres madva-
ner. Hvorfor mener mange, at det at spise fisk og skaldyr ikke 
er det samme som at spise kød fra andre dyr? For fisk er da 
dyr, er de ikke?
 
HVAD ER DYR?
Alle livsformer kan enten kategoriseres som et dyr eller en plan-
te. Det er udgangspunktet for moderne biologisk forskning. Op-
fattelsen af, hvad der gør et dyr til et dyr, har dog ændret sig en 
hel del gennem tiden, selv i nyere tid. Den gængse, videnska-
belige definition på et dyr lyder ”en flercellet organisme, som 
ikke kan lave fotosyntese, men som optager stof og partikler 
og fordøjer dem i en tarm”. Alt fra mennesker til regnorme ka-
tegoriseres altså som dyr i dag, og fisk tilhører underkategorien 
hvirveldyr sammen med fugle, krybdyr, padder og pattedyr.
 
Videnskabeligt set er der altså ingen tvivl om, at fisk er – ja, 
netop dyr. Og de er da også omfattet af dyreværnsloven, som 
generelt har til formål at begrænse dyrs lidelse og ubehag. 
Dyreværnsloven omfatter alle slags dyr fra de kæmpestore 
til de bittesmå. I praksis er det dog meget begrænset, hvad 
der gøres for at beskytte de allermindste og mest simple dyr. 
Men i princippet bør hensynet være det samme, og det gæl-
der derfor også for fisk.

SPROGLIG FORSKEL
Der kan være flere årsager til, at fisk alligevel anskues ander-

ledes end fx pattedyr og fugle. For det første, at det for mange 
er lettere at relatere til dyr, der ligner os mennesker rent fysisk, 
og som vi føler, at vi kan kommunikere med. Fisk omtales sjæl-
dent i debatter om dyreetik og dyrevelfærd i den brede offent-
lighed. Det peger altså på en form for speciesisme baseret på, 
at fisk ikke ligner os og ikke ser nuttede ud, og at deres liv af 
den grund ikke tildeles samme værdi som andre dyr.
     For det andet sker der en sproglig skelnen, når man taler 
om ”dyr og fisk”. Fisk omtales, som om de ikke tilhører ka-
tegorien dyr. Det gælder også, når man ser på et menukort, 
hvor retterne ofte inddeles i kød og fisk, selvom man også 
taler om ”kødet” på både fisk og skaldyr. Det peger altså på, 
at der er forskel på at spise pattedyr og fugle og så fisk.
     For det tredje er det meget udbredt at starte som pesce-
tar i en periode, inden man tager det fulde skridt til at blive 
vegetar eller veganer. Det bidrager til forvirringen, når pesce-
tarer fejlagtigt omtaler sig selv som vegetarer. DVF definerer 
vegetarer som personer, der ”lever af planteføde med eller 
uden supplement af mælkeprodukter og/eller æg”. Vegetarer 
spiser altså ingen former for dyr.
     For at bekæmpe misforståelser er det oplagte svar på 
spørgsmålet om, hvorvidt man som vegetar spiser fisk, altså 
være ”Nej, jeg spiser ikke dyr”.  
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