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Sammanfattning 

I dagens globaliserade värld, samt genom urbaniseringen, har livsmedelsproduktionen i många 

fall upphört att ske i närhet till konsumenten. Detta har inneburit både ett minskat beroende av 

egen årlig skörd, då denna kan kompenseras av skörd från annat håll i världen, men också till 

komplexa frågor gällande bland annat etik och produktion av livsmedel som är i linje med den 

hållbara utvecklingen. Något som är fördelaktigt utifrån hållbarhetssynpunkt är en större 

konsumtion av fisk, då denna har en lägre påverkan på klimatförändringarna än det röda köttet. I 

och med en önskad ökad konsumtion av fisk diskuteras en omfördelning av konsumtion av fisk 

från fångad till odlad. Detta för att minska påverkan på de marina bestånden. Odling av fisk kan 

ske på diverse sätt. Två vanliga typer av odlingar är kasseodling och odling som använder sig av 

tekniken RAS, ”Recirculating Aquaculture System”. Kasseodling innebär ett öppet system där 

fisken odlas i vattendrag, sjöar eller hav medan RAS är ett slutet och kretsloppsbaserat system, 

ofta landbaserad. 

 

Syftet med arbetet var att undersöka odling av fisk utifrån ett hållbarhetsperspektiv, främst den 

ekologiska hållbarheten, där tekniken RAS jämförs med konventionell odling genom kasse. 

Förutom detta även involvera framtida perspektiv där en undersökning görs om hur en framtida 

försörjning av närodlad fisk kan se ut för en stad som Stockholm. Målet för arbetet var alltså att 

kartlägga dagens fiskesituation, åstadkomma en beskrivning av fiskodlingens för- och nackdelar 

samt visa på hur produktion av fisk genom RAS kan möta den ökade konsumtionen av fisk. 

 

Resultatet av studien visar att en RAS-anläggning har en högre energiförbrukning än en 

konventionell kasseodling. RAS-tekniken visar på fördelar som en hög kontroll av systemet som 

leder till exempelvis minskning av användandet av antibiotika. En RAS-odling är även 

lättplacerad samt tar lite mark i anspråk. Angående det framtida perspektivet genererades olika 

scenarios utifrån diverse rekommendationer och olika antagande gällande 

produktionskapaciteter. Det lägsta antalet RAS-anläggningar som behövdes för att möta behovet 

i Stockholm var 38 stycken, utifrån en produktionskapacitet på 1000 ton per år. 

En av slutsatserna var att när havsfisket minskar ökar intresset för odling av fisk. 

Befolkningstillväxten har även en bidragande roll för ökat behov av fisk och därmed också 

odling av fisk. Utöver detta visar RAS-odlingen på en möjlighet att optimera produktionen 

utifrån ett kretsloppstänk, vilket kan bidra till utvecklingsmöjligheter samt minimering av 

miljöpåverkan. Påföljande slutsats var att RAS-anläggningen hade högre energiförbrukning. Vad 

gäller näringsutsläppen krävs ytterligare utredning med fler mätdata. Denna utredning bör ske 

under samma förutsättningar och även utföras av tredje part. En vidare undersökning behövs 

även vad gäller utsläppstillstånden. Vad gäller framtidsscenariot krävs en högre 

produktionskapacitet för att en del av fiskbehovet i Stockholms län år 2030 ska ha sitt ursprung 

från RAS-odlingar. Täckande av behovet av fisk genom enbart RAS-anläggningarna anses 

orimligt.  



Abstract 

The food production in today’s globalised world, together with urbanisation, has in many cases 

ceased to be in connection to the consumer. Not only has this led to a lower dependency on own 

food production, where harvest from elsewhere in the world can be imported, but also leading 

towards complex questions regarding ethics and production of food that meets sustainable 

development. A greater consumption of fish is something that is more advantageous when 

sustainable development is taken into account, thus fish have much less effect on climate change 

than red meat. Along with the desired increased consumption of fish a rearrange of the origin, 

from caught to farmed fish, is also discussed. Less effect on the marine stocks is favourable. 

There are different ways of farming fish. Two common ways are through farming by bag and the 

other way is farming with a RAS technique “Recirculating Aquaculture System”. Farming by 

bags means having an open system where the fish is farmed in watercourses, seas or the ocean, 

whereas RAS is a closed system that is often cycle based and also land based. 

 

The purpose of this report was to study farming of fish from a sustainable development point of 

view, mainly the ecological sustainability, where RAS is compared to a conventional farm with 

bags. Besides that, also include a study with a future perspective on how a supply of locally 

farmed fish may look like for a city like Stockholm in the near future. The aims for this report 

were therefore to map today’s fish situation, provide a description of the advantages and 

disadvantages of farmed fish and also to show if a production of fish through RAS is able to 

meet the increased consumption of fish. 

 

The results show that RAS has higher energy consumption than fish farmed by bags. The RAS 

technique shows benefits of having high control of the system, which leads to, for an example, 

lower usage of antibiotics. Farms using RAS are also easy to place and claims less land. From 

different recommendations and also different assumptions, regarding to capacity of production, a 

future scenario was generated. The lowest amount of farms using RAS, which are able to meet 

the need of fish in Stockholm, was 38 with a production capacity of 1000 tonnes per year.  

 

One of the conclusions was that when the capturing of fish from the ocean decreases the demand 

from farmed fish increases. The growth of the population is also a contributor to the higher 

demand of farmed fish. RAS optimises the production by using cycle based thinking, which can 

contribute to development and a lower impact on the environment. Following conclusion was 

that RAS had a higher consumption of energy. Regarding the leakage of nutrients, the conclusion 

was that there is a need for more data and further investigation. This investigation should be 

completed with the same conditions and also preferably made by a third party. The same thing 

applies regarding the permission of leaking nutrients. The future perspective shows that a higher 

production is needed if the demand for fish in Stockholm, by 2030, is to be met by farmed fish 

with RAS. RAS farms being the only source of fish for the demand in Stockholm is regarded as 

unreasonable.  
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1. Inledning 

 

1.1 Den globala fiskenäringen 

Idag lever människan i en globaliserad värld. Samtidigt som en globalisering har skett har även 

en urbanisering skett, det vill säga att allt fler människor flyttar till städer, bort från landsbygden. 

Detta har lett till att människor har avlägsnats från livsmedelsproduktionen, vilket har samverkat 

till en globalisering av denna produktion. I och med den globala livsmedelsproduktionen har 

världen gjort sig mindre beroende av lokala livsmedel och kan på så sätt enklare överleva 

katastrofer, så som extrem torka. Globaliseringen av livsmedel har även lett till en ökad 

konsumtion av mat per person. En fråga, rörande ökad matkonsumtion, som fått större plats är 

hur djurhållningen sker på olika platser i världen. Framförallt berörs produktion av olika 

proteinkällor, så som kött och fisk. Om Sverige sätts som ett exempel så konsumerar en svensk 

cirka 90 kg vitt och rött kött per år och person. Konsumtionen av fisk är ca 20 kg per person och 

år. I detta anseende kan även uttryckas att fisk rent miljömässigt sett ger en mindre 

miljöpåverkan än rött kött. Det finns även en antydan till att en högre etisk standard erhålls vad 

gäller fiskhållning. (Kiessling et al, 2015) 

 

I och med utvecklingen som har skett under de senaste cirka fem decennierna med 

befolkningstillväxt, en ökning av inkomst hos många människor i världen samt 

urbaniseringen, har den globala fiskproduktionen ökat stadigt. Detta har medfört att 

fiskförsörjningen i världen ökar årligen med 3,2 procent. Under år 2012 var den 

genomsnittliga konsumtionen av fisk 19,2 kg, i jämförelse med 9,9 kg som var den 

genomsnittliga konsumtionen år 1960. Kina är det land som producerar mest odlad fisk, av 

66,6 miljoner ton odlad fisk år 2012, stod Kina för 43,5 miljoner ton av dessa. På grund av att 

många länder har en relativt låg produktionskostnad, när det kommer till att odla fisk, har en 

del i-länder som exempelvis USA reducerat sin produktion av odlad fisk. Detta på grund av att 

fisken som produceras i USA har ett för högt pris i jämförelse till övriga länder med låg 

produktionskostnad, vilket gör att den odlade fisken från USA inte kan konkurrera med andra 

länders priser. (FAO, 2014) 

År 1996 nådde fångsten av marin fisk sin topp. Vid detta år var fångsten 86,4 miljoner ton. 

Sedan dess har fångsterna av marin fisk minskat. År 2011 var fångsten 82,6 miljoner ton och år 

2012 var fångsten 79,7 miljoner ton. Dock ansågs 28,8 procent av alla fiskebestånd vara 

överfiskade under år 2011, vilket tyder på att även om det marina fisket minskar är överfisket 

fortfarande ett stort problem. För många utvecklingsländer är fisket en viktig inkomstkälla, då de 

ofta exporterar mycket fisk. Eftersom så många människor får sitt levebröd genom fisket, inte 

bara i utvecklingsländer, är överfiske inte bara ett ekologiskt problem utan kan även medföra 

stora sociala och ekonomiska konsekvenser. Positiva konsekvenser kan åstadkommas genom att 

låta överfiskade fiskebestånd återhämta sig. Enligt FAO kan återuppbyggandet av fiskebestånden 
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resultera i ett uttag på ytterligare 16,5 miljoner ton, vilket motsvarar 32 miljarder dollar. Ett 

hållbart fiske är alltså viktigt för ekologin, samhället och ekonomin. (FAO, 2014) 

 

Det är uppenbart att fiske är en komplex fråga runtom i världen. Många fiskebestånd i världens 

hav är överfiskade, vilket påverkar både ekosystemen, närliggande samhällen och ekonomin. 

Sverige är inget undantag vad gäller överfisket. Många av de svenska rovfiskarna är överfiskade, 

vilket leder till stora förändringar i ekosystemen. När de stora rovfiskarna, som exempelvis 

abborre och gädda, försvinner lämnar det plats åt mindre rovfiskar, vilkas föda är algbetarna. I 

och med de stora rovfiskarnas försvinnande minskar alltså även bestånden av algbetare och 

snabbväxande alger kan breda ut sig. Detta påverkar inte bara den biologiska mångfalden utan 

bidrar även till övergödningen som redan är ett problem i Östersjön. Övergödningen bidrar även 

till att de överfiskade fiskebestånden har svårigheter att återhämta sig. Överfisket av de stora 

rovfiskarna bidrar alltså till att kustekosystemen i Sverige förändras. Fiskebestånden inåt land 

har också blivit påverkade, dock inte av överfiske, så som de marina fiskebestånden. Många 

älvar har ofta rikligt med fisk, men i och med utbyggnad av vattenkraft har fiskebestånden i 

många älvar minskat, vilket påverkar ekosystemen i älvarna. (Havsmiljöinstitutet, 2011) 

 

Idag är 27 marina fiskarter i Sverige rödlistade. Många av dessa rödlistade arter består av redan 

idag hårt utfiskade arter så som torsk och hälleflundra, som båda är omtyckta matfiskar. Ett 

överfiske av rovfiskar leder till ett förändrat ekosystem, då deras byten ökar i antal. Ett ökat antal 

av rovfiskarnas bytesdjur leder till bland annat, som tidigare nämnts, algblomning. Det är därmed 

viktigt att sätta ett värde på rovfiskarna för att fortsätta ha bestående ekosystem. 

(Havsmiljöinstitutet, 2011). Överfiskning av haven är numera ett uppmärksammat problem. 

Både på vetenskaplig och politisk nivå försöker insatser och åtgärder göras för att möjliggöra en 

återväxt av de fiskebestånd som är överfiskade. Både i Sverige och EU har fiskekvoter införts, 

vilket betyder att en restriktion satts upp för hur mycket fisk som får tas upp. En minskad 

fiskfångst till havs bidrar till att andra fiskkällor blir viktiga för att täcka det framtida behovet av 

fisk (Europeiska Kommissionen, 2014). Fiskodling har ansetts vara ett svar på ett försök att lösa 

detta problem. Då fiskodling blivit populärt har det även bidragit till debatter kring hur effektiva 

odlingarna är samt hur de påverkar sin närmiljö (Kiessling et al, 2015). Två typer av fiskodlingar 

är dels odling genom kasse, vilket definieras som ett öppet system (Langeland et al, 2014). 

Dessutom förekommer även odling av fisk genom RAS, ”Recirculating Aquaculture Systems”, 

som är ett slutet och kretsloppsbaserat system (Anak Bijo, 2007). 
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2. Syfte och mål 

 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka svensk RAS-odlings hållbarhet i förhållande till norsk lax 

odlad i kasse, med fokus på den ekologiska hållbarheten. Dessutom inkludera ett antaget 

framtida scenario med urban fiskproduktion för Stockholms län. Med detta menas hur 

fiskförsörjningen genom odlad fisk i framtiden kan tillämpas på ett sådant sätt att det ligger i ett 

närliggande område till Stockholm och kan därmed försörja invånarna i denna stad. Arbetet 

syftade även till att utreda fiskodlingens framtid och dess förhållande till framtidens ökade behov 

av mat. 

 

2.2 Mål 

 

 Kartlägga dagens fiskesituation och därmed inkludera hur fiskeriförvaltning, fiske och 

odling av fisk påverkar varandra. 

 

 Åstadkomma en beskrivning på fiskodlingens för- och nackdelar utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv, med fokus på odlingstekniken RAS. Detta inkluderar 

näringsutsläpp, energiförbrukning samt generell påverkan.  

 

 Utifrån inhämtad information visa på hur produktion av fisk i RAS-odlingar kan möta en 

ökad konsumtion av fisk inom Stockholms län. 

 

3. Metod 

Arbetet har utförts utifrån en litteraturstudie. Ett förarbete krävdes för att underlätta ett fortsatt 

arbete samt för att börja inhämta och samla information. Efter formulering av syfte och mål 

kunde en avgränsning av informationssökningen genomföras. Informationssökningen 

genomfördes på sökmotorerna Google Scholar och Web of Science och när dessa var uttömda 

användes en bredare sökning via Google. Därefter genomarbetades varje delmål för sig. Detta för 

att inhämta relevanta vetenskapliga projekt och artiklar kopplat till vart och ett av delmålen. 

Informationen strukturerades upp och lades under passande rubriker och del i rapporten.  

 

Under arbetets gång var det viktigt att tänka snävt för att inte sväva ut i arbetet och göra det för 

stort. Vidare inhämtades information för norsk laxodling i kasse detta för att kunna göra en 

jämförelse med RAS-anläggningar för att utvärdera den miljömässiga hållbarheten. 

Informationen för de norska laxodlingarna krävde kontakt via mejl till olika norska myndigheter 

och företag för att få rapporter kopplade till kasseodlingar i Norge. Detta då det var svårt att hitta 

dessa på annat sätt. För att inhämta data samt annan relevant information för jämförelsen 

kontaktades tre RAS-anläggningar som finns i Sverige. Dessa tre var Scandinavian Silver Eel i 
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Helsingborg, Scandinavian Aquasystems i Tollarp samt Svensk Fiskodling AB på Ljusterö. 

Utöver detta insågs att för lite data fanns för en jämförelse av näringsutsläpp, varefter kontakt 

togs med en dansk RAS-anläggning vid namn Langsand Laks. 

 

Kommuner kontaktades även i arbetet, detta för att få en uppfattning om vad dessa ansåg om 

fiskodlingar. Dock erhölls endast ett fåtal svar, vilket inte kunde anses tillräckligt för att ge en 

rättvis bild. Därför involverades inte denna del i arbetet. Sedermera gjordes ett framtidsscenario 

där tidigare erhållen information användes. Till detta användes även olika rekommendationer om 

konsumtion av fisk samt statistik för befolkningstillväxten i Stockholms län år 2030. Enkla 

beräkningar gjordes utifrån denna information, vilket sedan utmynnade i tre olika scenarion. När 

all relevant information ansågs vara involverad i arbetet fördes en gemensam diskussion.  

 

4. Bakgrund 

4.1 Vattenbruk 

Vattenbruket är en växande näring världen över. År 2012 var ett rekordår för vattenbruket, då 

66,6 miljoner ton matfisk odlades samt 23,8 miljoner ton alger. Sedan år 2008 har stora delar av 

Asien producerat mer odlad fisk än vad som har fångats från haven. På 12 år, sedan år 2000 fram 

till år 2012, har det globala vattenbruket med avseende på fisk mer än fördubblats. Det är tydligt 

att vattenbruket växer stadigt världen över. Ungefär hälften av den konsumerade matfisken idag 

är odlad. Fördelningen av vattenbruk är dock ojämn världen över. Sett till volym står Asien för 

88 procent av de producerande vattenbruken. Vad gäller odlad matfisk stod 15 länder för 92,7 

procent av denna mängd år 2012. Fiske och vattenbruk förser även många människor med arbete. 

År 2012 var 58,3 miljoner människor involverade i den primära delen av fiske och vattenbruk. 

Sett till odlad och fångad fisk har andelen arbetande inom fisket minskat, medan andelen 

arbetande inom fiskodlingar har ökat sedan år 1990 fram till år 2012. (FAO, 2014) 

 

Konsumtion av livsmedel gör att människan bidrar till klimatförändringarna, vilket uppgår till 

25-30 procent av den totala påverkan. En jämförelse kan göras med produktion av kött. Fisk kan 

odlas utan att frigöra växthusgasen metan, som har en påverkan på klimatet. En skillnad mellan 

dessa olika proteinkällor är arealen som krävs. För produktion av rött kött krävs cirka 200 gånger 

större yta än vid en odling av fisk. Ett annat perspektiv som är viktig för den framtida strävan 

mot resursminimering är ett minskat användande av färskt vatten. En odling av fisk, i detta fall 

regnbågslax, kräver hälften av den mängd vatten som går åt till uppfödning och produktion av 

rött kött. Samtidigt kan även nämnas att mängden foder varierar mellan proteinkällorna, då det 

går åt så mycket som 10-15 gånger mer foder till ett kilo rött kött än vad det gör till ett kilo fisk. 

Värt att nämna är att det i detta fall inte inkluderar vattenhalten och energimängden för 

produktionen av fodret, då detta i regel skiljer sig åt. (Larsson, 2009) 

      



 5 

De två vanligaste odlingsmetoderna är kasseodling eller landbaserad odling. En kasseodling är 

belägen i ett vattenområde, ofta hav eller en sjö. De två odlingsmetoderna har i många avseenden 

olika påverkan på sin närmiljö, men det finns även likheter i deras påverkan. Vad gäller 

kasseodling finns svårigheter att följa näringsämnena i det flöde de ingår i. Följandet av 

näringsämnena är viktigt utifrån ett miljöperspektiv. Den största påverkan som en vanlig 

kasseodling har på sin närmiljö är att den omgivande vattenmiljön påverkas genom ökade 

utsläpp av kväve och fosfor. I en landbaserad fiskodling störs inte vattenområden gentemot vad 

som gäller för en kasseodling. Ofta används landbaserade fiskodlingar då kraven på utsläpp är 

högre. Landbaserade odlingar kan även användas där vattenområden är en knapp resurs. Vid 

byggnation av en landbaserad odling krävs högre investeringskostnader. Bland annat på grund av 

att denna typ av odling kräver mer avancerade övervakningssystem. (Larsson, 2009) 

 

En påverkan som de båda odlingssystemen, det vill säga kasseodling och landbaserad odling, har 

gemensamt är fodret som används. Förutom att fodret har den största miljöpåverkan för en 

fiskodling så är det också den största kostnaden. Den marknad som idag råder för foder är i 

huvudsak baserad på ändliga resurser som också är subventionerade. Exempel på ändliga 

resurser, som gäller för foderproduktion, kan vara olja och grundvatten. Fodret har sin inverkan 

på miljön genom utsläpp av näringsämnen, så som fosfor och kväve. Fiskens nedbrytning av 

fodret bidrar till att vattenlösligt kväve och fosfor släpps ut i omgivande vatten. En skillnad i 

foderinnehåll har dock genomförts. Till skillnad från 1990-talets foder som hade snabbt 

nedbrytbara näringsämnen, så kan fodret idag brytas ned långsammare. Detta bidrar till att 

mindre djur hinner äta upp det av näringsämnena som läckt ut, vilket gör att näringsämnena inte 

hinner sedimentera. De läckta näringsämnena kan alltså introduceras i andra näringskedjor. 

Samtidigt som detta skett har också fodrets innehåll av kväve och fosfor minskats. (Larsson, 

2009) 

 

4.2 Stockholm 

I Sverige har ökningen av odlad fisk varit relativt liten jämfört med många andra länder. Under 

de senaste 15 åren har produktionen av fisk i odlingar ökat från 5000 ton till 12500 ton. Enligt en 

prognos från SOU:s utredning 2009:26 kommer detta att ändras. År 2020 antas produktionen av 

fisk ha uppgått till 150000 ton. Fiskenäringen kommer i och med detta generera arbeten. Antal 

arbetstillfällen är oklart, då detta är beroende av vad för slags odlingar som är dominerande. 

Estimerat är att fiskenäringen antas kunna generera någonstans mellan 500 och 15000 

arbetstillfällen i primärproduktionen. När det kommer till kasseodlingar antas ett arbetstillfälle 

tillkomma per 50 ton odling. Detta är då i primärproduktionen, men primärproduktionen antas 

även generera sekundära arbetstillfällen. Nyckeltalet här är 1:3, vilket betyder att för varje 

arbetstillfälle i den primära produktionen genereras tre sekundära arbetstillfällen. En annan 

metod att odla fisk håller dock på att etablera sig i Sverige. Denna kallas för RAS, ”Recycling 

Aquaculture System”, vilket i stort innebär ett slutet system där vatten låts återcirkulera samt att 

odlingen är landbaserad. Antal arbetstillfällen som RAS kan generera antas vara högre, dels då 
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tekniken är mer komplicerad, vilket kräver mer personal och dels eftersom RAS antas ha större 

möjligheter till synergieffekter med andra näringar. Detta skulle generera fler sekundära 

arbetstillfällen i jämförelse med kasseodlingar. (Langeland et al, 2014) 

 

För att minska den miljöpåverkan som matförsörjning, och i detta fall fisk, tar i anspråk krävs det 

alternativa metoder till de traditionella fiskodlingarna, där RAS är en av metoderna. Då odlingen 

är landbaserad kan den även anläggas angränsande till städer, exempelvis Stockholm. En 

anläggning av en landbaserad odling kan medföra vatteneffektivitet samt ett mer 

kretsloppsbaserat system där viktiga grundämnen för ekosystemen tas om hand. Fiskodlingar i 

angränsning till städer ger en möjlighet att resurseffektivisera produktionen och konsumtionen av 

fisk. Detta betyder alltså att vatten, näringsämnen och energi kan återvinnas i mer slutna system. 

(Kiessling et al, 2014)  

           

Idag är det endast några få procent av den fisk som försörjer Stockholms län som har sitt 

ursprung från lokalt odlad eller fångad fisk. Stockholms län försörjs av fisk från främst Sveriges 

väst- och östkust, men även från Norden, Europa och Canada. När det språkas om odling av fisk 

ses fördelen som att den kan komma att försörja glesbygden, runt om Stockholms kärna, med 

bland annat 1000 nya deltidsjobb. Detta jobbantal baseras på hur mycket som krävs för att möta 

invånarnas behov. Samtidigt är odlad fisk inom Stockholms län intressant utifrån den aspekten 

att fisk anses ha ett rekreationsvärde för diverse yrkesfiskare. Odling av fisk, som tidigare 

nämnts, verkar för att hjälpa ursprungsbestånden i havet att återhämta sig. Dagens diskussioner 

kring odling av fisk är just bevarandet av ett levande Östersjön där arter förblir opåverkade av 

fiske, men även minskad algblomning och liknande miljöpåverkan. (Toller et al, 2009)   

   

En studie gjord utav Toller et al. (2009) visar en antydan på att människor i Stockholms län är 

överens om att dagens konsumtion av kött måste minska, vilket motsvaras av svaret att den 

vegetariska kosten bör öka under ett 50-års perspektiv. Dock råder det delade meningar om 

fiskförsörjningen, då detta beror mycket på produktionssättet, huruvida konsumtionen av fisk bör 

öka. Däremot visar det sig att en konsumtion av andra typer av arter är att föredra utifrån ett 

framtidsperspektiv. De flesta respondenterna i studien nämner även att Östersjö- och Mälarfisk 

är att föredra i jämförelse med importerad fisk. (Toller et al, 2009) 

 

Odling av fisk i Stockholm är ett alternativ för framtiden. En odling av fisk inom Stockholms län 

stöter dock på diverse hinder. Dessa hinder uttrycker sig som dålig kunskap, lång 

handläggningstid, en ojämn tillståndsgivning samt att det finns svårigheter att få tillstånd till en 

odling av fisk. Förutom detta kan odlingen påverka den lokala miljön samt att stödet för 

vattenbruken är möjligen något låga. Det visar sig dock att Stockholms län har goda 

förutsättningar för odling av fisk. Ett recirkulerande system är en av lösningarna, vilket helst 

beläggs utanför tätbebyggt område. Skärgården kan anses som ett placeringsställe för odling, 

men detta beror på acceptansen hos de boende (Toller et al, 2009). RAS-anläggningar har många 
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fördelar när det kommer till resurseffektivisering. Då odlingarna är landbaserade och oftast 

förlagda i lador tar odlingarna lite mark i anspråk. RAS har dessutom stora möjligheter att 

utveckla i princip slutna system där kretsloppstänket har högt fokus. En RAS-anläggning har 

alltså stora möjligheter att både ligga anslutande till städer samt att återvinna energi, vatten och 

grundämnen (Svenskt Vattenbruk, 2014).  

 

5. Resultat  

 

5.1 RAS (Recirculating Aquaculture System) 

 

5.1.1 Användning av RAS – Öppna och slutna system 

Mestadels av den odlade fisken idag odlas i kasseodlingar och dammar, så kallade öppna system. 

Öppna system har en del nackdelar när det kommer till miljöpåverkan. Öppna system, detta 

gäller då inte endast fiskenäringen utan även öppna system inom exempelvis köttnäringen, 

medför läckage av läkemedel, näringsämnen och bekämpningsmedel. Läckage av näringsämnen 

kommer från det gödsel och foder som används. Detta påverkar både den lokala och globala 

miljön. Foder, men även gödsel, kräver dessutom linjära flöden av näringsämnen. Exempelvis 

fosfor, vilken är en ändlig resurs som därmed utvinns från ändliga källor. När fosforn senare vid 

användning läcker ut bidrar detta till övergödning i sjöar, vattendrag och hav. Slutligen 

slutdeponeras fosforn i sediment och djuphav. Detta gör det svårare att återanvända fosforn, 

vilket är ett problem. Kasseodlingar och dammar medför även att sjukdomar kan spridas till det 

naturliga fiskebeståndet samt att fiskarna kan rymma och därmed genetiskt kontaminera de vilda 

bestånden av fisk. (Langeland et al, 2014) 

 

För att hantera de problem som kasseodlingar och de öppna fiskeodlingssystemen medför måste 

alternativa odlingssätt användas. Ett av dessa är det så kallade RAS, vilket är en förkortning av 

“Recycling Aquaculture System”. RAS är ett system som är kretsloppsbaserat. Det ideala vore 

helt slutna kretslopp, vilket innebär att RAS skulle vara ett helt slutet system (Langeland et al, 

2014). RAS började utvecklas redan under 1960-talet. På 70- och 80-talet blev metoden mer 

världsspridd och under de senaste två decennierna har intresset eskalerat (Anak Bijo, 2007). I 

Norden har intresset för RAS ökat allt mer, vilket tyder på en vilja och möjlighet att utveckla 

RAS. Tre RAS-anläggningar som finns i Sverige är: Scandinavian Silver Eel i Helsingborg, 

Scandinavian Aquasystems i Tollarp samt Svensk Fiskodling AB på Ljusterö (Langeland et al, 

2014).  

 

5.1.2 Fördelar och nackdelar 

RAS i sig har många fördelar i jämförelse med konventionella kasseodlingar. Anläggningar med 

innehållande RAS-system har i sitt största huvudsyfte att minska på användandet av vatten, 
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vilket också är fallet (Murray, 2014). Förutom detta minskas framförallt risken för rymning av 

fisk och spridning av parasiter och sjukdomar, då RAS ofta används vid landbaserade 

fiskodlingar (Randau, 2012). Anläggningar som använder sig av RAS har också en valmöjlighet 

vad gäller placering av odlingen. Det enda kravet som gäller är att anläggningen ska befinna sig i 

närheten av en vattenkälla för att förse anläggningen med vatten (Murray, 2014). Den stora 

valfriheten för placering av anläggningen medför även att minskade transporter kan genomföras 

(Anak Bijo, 2007).  

 

RAS-anläggning ger indikationer som visar på att användningen av antibiotika minskas, varpå 

sjukdomsrisken minskar. En RAS-anläggning innebär att operatören har kontroll över hela 

processen gentemot en kasseodling, vilket gör att en kontroll förs över eventuella höga 

koncentrationer av farliga ämnen eller exempelvis bakterier. Därav den potentiellt minskade 

sjukdomsrisken. Indikationer visar även att fisken påverkas mindre av stress i en RAS-

anläggning i och med den fulla kontrollen av processen. Med detta menas att en kontroll av 

temperatur, vattenrenlighet och så vidare kan genomföras i alla steg. I sin helhet har en RAS-

anläggning en längre levnadstid vad gäller tankarna och utrustningen, gentemot en kasseodling, 

samtidigt som mindre kostnader kan läggas på rovdjurskontroll och parasiter (Murray et al, 

2014). 

 

Även om RAS har en antydan att vara en bättre metod utifrån miljösynpunkt, har metoden vissa 

nackdelar. Dessa nackdelar uttrycker sig som organisatoriska- och mänskliga felsteg som görs. 

Ett problem är avsaknaden av passande personal och kunskap. Denna avsaknad kan ge 

konsekvenser för anläggningens livstid samt förlorande av inkomst. Det kan även finnas en 

svårighet för investerare att uppskatta värdet av att implementera vattenrening i sina system, 

vilket kan resultera i att investeraren inte anser anläggningen möjlig på grund av överestimering. 

En annan nackdel är att de ekonomiska kostnaderna i många fall ska stå i samband med 

produktionen av fisk samt kostnader för anläggningen (Murray et al, 2014). Detta på grund av 

kostnadseffektiviteten (Anak Bijo, 2007). 

 

5.1.3 Processen 

Den allmänna definitionen av RAS är ett helt eller delvis slutet system där vatten recirkuleras. I 

många fall är också systemen landbaserade. Till skillnad från de öppna systemen, som använder 

sig av fossil energi, kan de slutna systemen istället använda sig av förnyelsebar energi eller 

använda sig av spillvärme för uppvärmning. Användning av fossil energi hos de öppna systemen 

handlar till största del om att de behöver bland annat båtar som då oftast drivs av fossil energi. 

De slutna systemen använder sig däremot av el för att driva anläggningen, därmed är det lättare 

att få elenergin från förnyelsebara källor. (Langeland et al, 2014) 

 

De slutna systemen innebär ofta en högre investeringskostnad, vilket kompenseras med en högre 

kvalitet på kontroll av odlingen (Langeland et al, 2014). Den minimala återcirkuleringen som 
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kan ske, för att anläggningen ska vara effektiv, är 90 procent recirkulerat vatten (Murray et al, 

2007). En viktig del inom processen för RAS är syretillskottet, vilket kan ha en inverkan på 

produktion av fisk. Syremängden kalkyleras genom inmatningen av vatten. Vattnet har förutom 

som levnadsområde för fisken även till uppgift att transportera syre och biomassa. Ett optimalt 

flöde av biomassan är sådant att det inte ackumuleras och förstör utrustning eller har en inverkan 

på fiskarnas levnadsstandard. Förutom tillgång till syretillskott tillsätts även andra reningssystem 

för att en livskraftig produktion kan åstadkommas (Anak Bijo, 2007). 

 

Första steget inom RAS är ledning av vatten till ett mekaniskt filter från tankarna där fiskarna 

befinner sig. Det mekaniska filtret är ofta ett trumfilter som verkar för bortförsel av slam och 

större partiklar. Efter slamborttagning och borttagning av större partiklar leds vattnet till ett 

biofilter. Biofiltret har till uppgift att oxidera ammoniak som bildats. I biofiltret omvandlas 

ammoniaken till nitrit vilket är giftigt. Därför måste ytterligare oxidering ske till nitrat, som är 

betydligt mindre giftigt. Problemet här är att nitrat kan bli giftigt vid höga koncentrationer. Detta 

är en av anledningarna till att en avledning av en viss del av vattnet genomförs och byts mot 

renare vatten. Om koncentrationen av nitrat blir för hög kan det ha en inverkan på fiskköttet, då 

denna får en otäck eftersmak. Efter att vattnet passerat biofiltret fortsätter det vidare till 

reducering av koldioxid. Reduceringen av koldioxid görs genom att vattnet får flöda över en 

förstorad yta där det sker ett gasutbyte med omgivningens luft. En ytterligare desinficering av 

vattnet kan vara nödvändigt i vissa situationer och detta sker genom att vattnet får passera ett 

UV-filter. I andra fall, där UV-filter inte används, används istället en tillsats av ozon. 

Belastningen av anläggningen avgör om en tillsats av syrgas behövs. (Langeland et al, 2014) 

 

I många fall kan slammet, som ackumuleras genom rening av mekaniskt filter, återanvändas. 

Slammet som avlägsnats från det mekaniska filtret har oftast inte tillräckligt hög andel torr 

substans, det vill säga att vatten måste föras bort, vilket löses genom diverse tekniker så som 

centrifugering eller torkning. Slammet som produceras av en RAS-anläggning skiljer sig från 

slam från ett reningsverk. Detta medför att andra restriktioner gäller för slam från en RAS-

anläggning än vad som gäller för ett reningsverk. Slammet från RAS-anläggningen kan bland 

annat användas inom matproduktion, men även som naturgödsel. (Langeland et al, 2014)     

  

5.2 Life Cycle Screening (LCS) 

 

5.2.1 Avgränsningar för LCS  

Undersökning av en RAS-anläggnings ekologiska hållbarhet genomfördes genom en LCS, ”Life 

Cycle Screening”. LCS syftar till att ge en överblick av miljöpåverkan till skillnad från en LCA, 

livscykelanalys, som fördjupar sig mer i varje delsteg genom hela kretsloppet. LCS valdes att 

användas i arbetet då endast vissa delar av odlingens kretslopp belyses. Två testanläggningar för 

RAS och två RAS-anläggningar som är i bruk jämfördes med odlad lax i Norge. Odlad lax i 
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Norge valdes av den anledningen att lax är den vanligaste matfisken i Sverige (WWF, 2011) 

samt att Norge är ett stort vattenbruksland (FAO, 2015). En av testanläggningarna för RAS är 

anläggningen på Ljusterö, vilket ansågs var av intresse då arbetets framtidsscenario avgränsas till 

Stockholms län, där anläggningen också är belägen. Andra RAS-anläggningar i Sverige samt en 

från Danmark inkluderades för att få mer underlag till jämförandet av RAS-anläggningarna och 

norsk lax odlad i kasse.  

 

Utgångspunkten var en RAS-anläggning som är belägen på Ljusterö. I detta inkluderades 

energiförbrukning, foder samt läckage av näringsämnen. Energiförbrukning var av intresse då 

den bidrar till utsläpp av bland annat koldioxid med avseende på energins produktionssätt. Det 

samlades även in liknande uppgifter från de resterande RAS-anläggningarna. Fodret 

inkluderades i arbetets LCS då detta är en omdebatterad fråga vad gäller fiskodlingars ekologiska 

hållbarhet. Fodret som används i många av dagens fiskodlingar, består till största del av fiskmjöl 

och fiskolja. Dessa ingredienser produceras av marina fiskar, så kallade foderfiskar (Bruno, 

2014). Nedan presenteras en utredning för varje steg som anses vara viktiga för denna LCS.  

 

5.2.2 Foder 

Fodret som används till fiskodlingarna är en omdebatterad fråga. Detta då fodret ofta är gjort av 

vilt fångad fisk från världshaven. Fiskodlingar bidrar således till fortsatt utfiskning av haven. För 

att mäta just hållbarheten när det gäller fodret finns måttet FIFO, vilket står för ”Fish In Fish 

Out”. Det önskvärda är att FIFO är lika med eller mindre än ett, vilket betyder att fiskodlingen 

har lyckats producera mer fisk än vad det krävdes för fisk i fodret. Idag är dock FIFO-värdet för 

de flesta fiskodlingar större än ett, vilket ur resurssynpunkt kan anses som ett slöseri. En vanlig 

diet för en laxodling är att fodret består av 38 procent fiskolja och 25 procent fiskmjöl, vilket kan 

överföras till ett FIFO värde på 7,4:1 det krävs alltså 7,4 kg vildfångad fisk för att producera ett 

kilo lax. Minskning av dessa siffror är möjlig genom att använda alternativa foder. I Norge är det 

vanligt att hälften av oljevärdet i fodret är vegetabilisk olja, vilket bidrar till ett FIFO-värde på 

3,7:1, alltså 3,7 kg vildfångad fisk för att producera ett kilo lax. Detta innebär en halvering av 

FIFO-värdet (Bruno, 2014).  

 

Användning av fiskfoder bestående av vildfångad fisk bidrar till att små fiskarter blir utsatta för 

överfiske. Då många sjöfågelarter får sin föda från de små arterna bidrar denna konsumtion av 

vildfångad fisk till att sjöfåglarna påverkas och minskar i antal. Många gånger används även fisk 

som ännu inte är könsmogen för tillverkning av fodret. Denna fisk kan egentligen användas 

direkt som människoföda istället om de tillåts växa till sig. Detta är ett effektivare sätt att 

använda fiskeresurserna på, istället för att fisken först ska malas ner, för att sedan användas i 

fiskodlingar och slutligen kan den odlade fisken konsumeras av människan. I flertalet fall kan 

fodret komma från sydligare delar av världen där illegalt fiske i form av småmaskig trålning 

förekommer. Den småmaskiga trålningen tar upp allt i sin väg och förstör bottnar och ekosystem. 

(Bruno, 2014) 
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Det förväntas att fiskenäringen i form av odlingar ökar i framtiden, vilket också medför att 

efterfrågan på fiskfoder ökar. Användning av vildfångad fisk för fodret är redan idag ifrågasatt. 

Detta är en trend som inte kommer brytas när efterfrågan på odlad fisk ökar. Det finns dock 

alternativa foder, många vilka det fortfarande pågår forskning om. Dessa typer av foder har 

därmed inte nått till etableringsfasen. Ett alternativ är foder gjort på musslor. Utifrån svensk 

synpunkt kan detta vara fördelaktigt då musslor tar upp kväve ur haven. En marknad för 

musslorna i form av fiskfoder kan möjligen bidra till att antal musselodlingar kan öka, även i 

Östersjön. I Lysekil finns en musselodling som har till uppgift att återföra kväve upp på land. 

Om musslorna används som foder kan det även bidra till en minskad efterfrågan på vildfångad 

fisk och därmed minska utfiskningen. (Laas, 2010) 

 

Det finns tre olika typer av fiskar. Antingen är de herbivora, karnivora eller omnivora. Detta har 

en avgörande roll för sammansättningen av det valda fodret. Valet av art för odling är också av 

betydelse. Som oftast är energibehovet hos fisk mindre än hos landlevande djur, men 

proteinbehovet är desto större. Detta medför att karnivora fiskar kräver ett proteinrikt foder. 

Förutom detta avses karnivora fiskar också behöva foder med lågt fiberinnehåll och som även 

innehåller essentiella aminosyror. Det ursprungliga valet av foder, som är fiskmjöl och fiskolja, 

innehåller animaliskt protein och de essentiella aminosyror som fisken behöver. Fiskmjölet och 

fiskoljan innehåller också nödvändiga fettsyror, omega 3 och omega 6. Fodret är även avsett att 

innehålla tillsatser med mineraler och vitaminer. (Andersson, 2010)  

 

Något som utifrån ett hållbarhetsperspektiv kan användas som alternativt foder för fiskodling är 

växtbaserat foder. Detta foder kan förse fiskarna med deras proteinbehov, dock innehåller det en 

högre mängd fibrer som fisken inte kan bryta ned. Med hjälp av teknikens utveckling kan 

växtfoder försöka efterlikna det animaliska fodret. Nackdelen med det växtbaserade fodret är att 

karnivora fiskar inte växer tillräckligt på grund av att fodret inte faller fisken i smaken samt av 

det höga fiberinnehållet. Det växtbaserade fodret görs oftast av majs, sojabönor, bomullsfrön 

eller ärtväxter. (Andersson, 2010) 

 

Foder till odling av fisk har den högsta framställningskostnaden i jämförelse med andra 

foderproduktioner så som foder till höns. På grund av den höga kostnaden för produktion av 

foder till fisk är det viktigt att ha olika valmöjligheter. Detta utifrån både ett ekonomiskt 

perspektiv, men också för att uppnå miljömässig hållbarhet. Vad gäller produktion av fiskmjöl 

och fiskolja så fiskas det mer fisk för produktion av foder än vad som egentligen konsumeras av 

oss människor. Detta gör att en direkt konsumtion av karnivora fiskar är att föredra. Även 

produktion av växtbaserat foder är dyrt. Soja bland annat är dyrare i jämförelse med andra typer 

av spannmål. Något som är till fördel för växtfodret är att denna inte påverkar utfiskningen i den 

utsträckning som produktion av fiskmjöl och fiskolja gör. Andra alternativ som kan användas 
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som foder till odling av fisk är, som tidigare nämnt, musselmjöl, men även foder i form av 

biprodukter av livsmedelsproduktion, benmjöl, fjädermjöl och köttmjöl. (Andersson, 2010) 

 

Ett annat hett diskussionsämne, vad gäller foder, är användning av biprodukter. 30 procent av 

den mat som människan tar från havet faller som biprodukter och kan inte konsumeras av 

människan. Därmed finns det tillgång till marin fisk för foder till odling av fisk genom 

användning av biprodukter. Dessa biprodukter innehåller viktiga vitaminer och mineraler. Dock 

är användningen av biprodukter starkt reglerat på grund av riskerna för ökad spridning av 

sjukdomar. Det finns även en risk att toxiner, så som dioxin och PCB, ackumuleras i 

näringskedjan. Biprodukter från havet är inte den enda sorten av biprodukter som kan användas, 

även restprodukter från landlevande djur kan användas. Dessa restprodukter kan vara exempelvis 

fjädrar, ben och hud. I många fall innehåller dessa biprodukter större mängd aska, vilket inte är 

lika enkelt att bryta ned för fisken. Detta kan i framtiden komma att lösas genom rätt teknik som 

ökar nedbrytbarheten och samtidigt ökar kvaliteten på fodret. Även i dessa typer av restprodukter 

finns en risk för spridning av sjukdomar. (Grillund och Myhr, 2010) 

 

Vad gäller fiskodling med kasse ger fodret upphov till näringsläckage, vilket har en bidragande 

effekt till övergödningen (Ziegler, 2008). Det är beräknat att per ton producerad fisk genom 

kasseodling fås 6,4 kg fosfor och 55 kg kväve (Mietala, 2012). Hur den omgivande miljön 

påverkas av näringsläckagen beror på odlingens lokalisering. Dock behövs en optimerad mängd 

foder för att maximera utnyttjandet av odlingen och minimera påverkan på övergödningen 

(Ziegler, 2008). 

 

5.2.3 Norsk lax 

Norge är ett av de land i världen som har störst produktion av fisk och vattenbruk, vilket har 

medfört att Norge är världens näst största exportör av fisk. År 2011 odlade norskt vattenbruk 

1,14 miljoner ton varav 93 procent av detta var odlad lax. Norges laxodling står för cirka hälften 

av världens laxförsörjning. Det vanligaste odlingssättet är kasse- eller burodling som befinner sig 

i de norska fjordarna. (FAO, 2015)   

 

Den norska odlingen av lax ses ofta vara i framkant när det gäller odling av fisk. När det kommer 

till miljöpåverkan anses norsk lax ha relativt låga utsläpp av växthusgaser. Ett kilo laxfilé ger 

utsläpp på ca 2,5 kg koldioxidekvivalenter. Men även norsk lax har en miljöpåverkan i form av 

energikonsumtion och näringsutsläpp. Koldioxidutsläppen kommer till största del ifrån 

foderproduktionen (Laksefakta, 2014a). Som tidigare nämnt är fodret det största problemet när 

det kommer till hur fiskodlingar påverkar miljön. Det foder som norska laxodlingar använder 

innehåller både fiskmjöl och fiskolja, men fodret innehåller även vegetabiliska ingredienser som 

exempelvis rapsolja och sojamjöl. Förhållandet är ungefär 30 procent marina ingredienser och 70 

procent vegetabiliska ingredienser i fiskfodret (Laksefakta, 2014b). Alla odlingar använder dock 

inte samma foder och därför kan foderinnehållet skilja sig åt. I tabell 2 anges en annan 
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sammansättning av innehållet till fiskfodret jämfört med den som uppgetts från Laksefakta. 

Norge producerar och importerar både fiskmjöl och fiskolja. Tabell 1 visar förhållandet av 

importerad och producerad mängd fiskolja och fiskmjöl. 

 

Tabell 1. Import och produktion av fiskmjöl och fiskolja i Norge (The Norweigan Ministry of 

Fisheries and Coastal Affairs, 2009) 

Produkt Produktion [ton] Import [ton] 

Fiskmjöl 200000 200000 

Fiskolja 55000 17000 

 

Både fiskoljan och fiskmjölet som används i fodret härstammar från marin vild fisk. I regel, vid 

uppfödning med fiskmjöl och fiskolja, produceras mindre lax än vad som åtgår i marin fisk till 

foder- och oljetillverkningen. Av 2,3 kg fisk fås en tillräcklig mängd av olja för att producera ett 

kilo lax som kan konsumeras. I och med detta för uppfödning av norsk lax, påverkas de marina 

resurserna. Utmaningen i detta fall är att få fram ett foder som både är ekologiskt och socialt 

hållbart. Samtidigt är det även viktigt att fodret inte kostar för mycket för att kunna säkerställa en 

jämn produktion av lax. (Grillund och Myhr, 2010) 

 

Ett foder som påverkar de marina bestånden är inte att föredra. Därmed väljs proteiner från 

växtriket för att minska påverkan på utfiskningen. Använt fiskmjöl och fiskolja i fodret samt 

resterande ingredienser och dess andel representeras i tabell 2. Diskussioner finns om hur fodret 

ska vara uppbyggt. Foder tillverkat av arter från lägre trofnivåer så som bläckfisk och 

zooplankton diskuteras. Användning av krill kan även anses lönsamt. Krillen har för närvarande 

ingen känd påverkan på den odlade fisken samtidigt som krillen innehåller viktiga aminosyror, 

omega 3 och vitaminer. Nackdelen med användning av krill är den höga flouridhalten som kan 

överföras till människan genom dennes konsumtion av den odlade fisken. (Grillund och Myhr, 

2010)  

 

Tabell 2. Foderingredienser och dess andel i norskt använt foder (Ellingsen et al, 2009) 

Ingrediens Andel [%] 

Fiskolja 23 

Fiskensilage 5 

Vegetabiliska oljor 12 

Vegetabiliskt protein 24 

Mineraler och vitaminer 3 

Fiskmjöl 33 

 

Enligt The Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs anses utsläppen av 

näringsämnen och organisk material inte vara ett av de större problemen. Detta då det är ett bra 

vattenflöde i de Norska fjordarna. De anser att ett större problem för det norska vattenbruket är 
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sjukdomar och parasiter. År 2007 berodde 90 procent av dödsfallen hos fisken på sjukdomar och 

parasiter. Detta gör att en del antibiotika behövs inom vattenbruket för att hålla fiskarna friska. 

Totalt användes 905 kg antibiotika i det norska vattenbruket 2008. (The Norwegian Ministry of 

Fisheries and Coastal Affairs, 2009) 

 

Då den norska odlade laxen odlas genom kasse i ett vattenområde råder viss mängd av utsläpp av 

näringsämnen. En ändring till ett mer fettrikt foder har minskat näringsutsläppen. Ännu en 

minskning kan förmodligen inte ske. Om en ändring skulle ske till ett mer växtbaserat foder 

skulle nedbrytningen hos fisken ske på ett annorlunda sätt och det fås därmed en annan typ av 

utsläpp, där nedbrytningsprocessen inte riktigt är dokumenterad (Havsforskningsinstituttet, 

2014). Nedan följer tabeller för utsläpp av näringsämnen från norska laxodlingar. 

 

Tabell 3. Utsläpp av kväve och fosfor vid produktion av ett ton lax, öring och regnbågslax 

(Havsforskningsinstituttet, 2014)  

 Käve [kg] Fosfor [kg] 

Utsläpp 33,8 5,4 

 

Hardangerfjorden är en av de platser i Norge där odling sker och beräkning av utsläppen av 

kväve och fosfor, från Hardangerfjorden, beskrivs i tabell 3. FCR för det använda fodret i 

medräknade odlingar är 1,15 (Havsforskningsinnstituttet, 2014). FCR, vilket står för ”Feed 

Convertsion Ratio”, anger hur mycket foder som krävs för att fisken ska växa till sig på ett 

tillfredsställande sätt. FCR beräknas genom hur mycket foder som krävs per kilogram tillväxt 

fisk (Randau, 2012). Den föredragna modellen som används för beräkning av utsläppen är 

Ancylus-modellen. Detta är på grund av att den, förutom att en beräkning av löst och partikulärt 

kväve och fosfor görs, uppdateras och förbättras alltid modellen (Bergheim och Braaten, 2007). 

 

Förutom näringsutsläpp avger även odlingen av norsk lax andra utsläpp, så som koldioxid. Det 

åtgår även energi genom hela processen, det vill säga från produktion till foder tills dess att laxen 

fryses ned för transport. Till odling av lax används också en viss mängd vatten och kylmedel för 

frysning av fisken. Nedan följer tabeller där processen från fodertillverkning till frysning av 

laxen. 

Tabell 4. Produktion av ett ton fiskfoder (Winther et al, 2009) 

Inmatning Enhet Mängd 

Vatten  ton 3,0  

Diesel  MJ 7,76 

Elektricitet MJ 0,0396 

Värme, olja MJ 54 

Värme, naturgas MJ 183,6 

LPG MJ 34,74 

Ånga MJ 295,2 
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Vid produktion av foder sker en inmatning av energi samt en användning av vatten. Denna 

inmatning representeras av tabell 4. Denna inmatning avser en produktion av ett ton fiskfoder. 

 

Tabell 5. Införsel av komponenter för produktion av ett ton producerad lax och 50 kg död lax till 

fiskensilage, totalt 1050 kg lax (Winther et al, 2009) 

Inmatning Enhet Mängd 

Fiskfoder kg 1200  

El MJ 86,4  

Diesel MJ 529,2  

Bensin MJ 10,66  

Värme från naturgas MJ 0,27  

Laxyngel kg 20  

 

Tabell 6. Införsel av komponenter för ett ton slaktad lax (Winther et al, 2009) 

Inmatning Enhet Mängd 

Levande lax kg 1000  

El MJ 291,6  

Koldioxid kg 0,15  

Vatten  ton 3,5  

Köldmedium, R22 g 0,45  

Köldmedium, NH3 g 7,4  

Is kg 207  

Producerat   

Slaktad lax kg 822  

Biprodukter till fiskensilage  kg 178  

 

Tabell 5 och 6 representerar användning av energi och fiskfoder för produktion av 1000kg 

slaktad laxfilé. Tabell 5 riktar sig mot användning av energi, fodermängd samt den mängd 

laxyngel som åtgår för vidare tillväxt av laxen. Tabell 6 representerar fortsatt påverkan genom 

koldioxidavtryck och energianvändning vid slaktning av laxen, där även fiskensilage produceras. 

 

Tabell 7. Energiförbrukning vid bearbetning, när fisken görs ätbar (Winther et al, 2009) 

Energiförbrukning  Totalt [MJ/ton produkt] 

Lax  2523,6 

 

Tabell 7 representerar den totala energiförbrukningen för bearbetning av laxen. Denna energi 

används för att göra att laxen till laxfilé samt att frysa ned den för att göra den transportklar 

(Winther et al, 2009).  
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Tabell 8. Totala energiförbrukningen för ett ton producerad lax 

Energianvändningsområde Energi (MJ) 

Foderproduktion 575,64 

Odling 626,53 

Slakt 291,6 

Bearbetning 2523,6 

Totalt 4017 

 

Tabell 8 visar den totala energiförbrukningen för ett ton slaktad lax. Siffrorna har tagits från de 

tidigare tabellerna, tabell 4, 5, 6 och 7. Tabell 4 motsvarar foderproduktionen och i tabell 8 har 

värdet multiplicerats med 1,2 då det behövs 1200 kg foder för produktionen av ett ton lax. Tabell 

5 motsvarar använd energi i odlingen, tabell 6 slakten och tabell 7 bearbetningen av laxen.  

 

I Randaus examensarbete Livscykelanalys av sex olika fiskodlingssystem (2012) jämförs olika 

odlingssystem. Randau antar ett gemensamt foderinnehåll för svensk odling som norsk odling. 

Fodervalet varierar dock från odling till odling beroende på exempelvis energiförbrukning, val 

av odlad art och så vidare. Det antagna foderinnehållet, som anses som det vanligast använda 

fodret i Randaus undersökning, representeras av tabell 9. FIFO uppskattas till 2,56, vilket ses i 

tabell 10, för den norskt odlade laxen (Randau, 2012). Lax har generellt sett ett FCR-värde på 

1,25 (Jackson, 2012). 

 

Tabell 9. Foderinnehåll för lax (Randau, 2012) 

Ingredienser Andel [%] 

Anchoveta (mjöl, olja) 20 

Sill (mjöl, olja) 40 

Rapsolja 13,6 

Sojamjöl 13,2 

Vete 9,0 

Solrosmjöl 4,4 

 

Tabell 10. Fish in fish out (FIFO) i kg foderfisk per kg producerad odlad fisk av norsk lax och 

svensk regnbåge (Randau, 2012) 

Lax kasse Regnbåge, RAS, konventionellt foder 

2,56 2,56 
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Tabell 11. Utsläpp av kväve för produktion av ett ton fiskfilé av norsk lax och svensk regnbåge 

(Randau, 2012) 

Utsläppskälla Lax kasse (kg) Regnbåge, RAS, 

konventionellt foder (kg) 

Odling 95,7 32,1 

 

 

Tabell 12. Utsläpp av fosfor för produktion av ett ton fiskfilé av norsk lax och svensk regnbåge 

(Randau, 2012) 

Utsläppskälla Lax kasse (kg) Regnbåge, RAS, 

konventionellt foder (kg) 

Odling 11,1 3,2 

 

Tabell 11 och 12 representerar näringsutsläppen från de olika odlingssystemen. Det kan genom 

dessa tabeller utläsas att den antagna RAS-anläggningen har mindre utsläpp av kväve och fosfor 

gentemot odling av lax i kasse. Randaus värden för regnbåge odlad i RAS-anläggning baseras på 

en hypotetisk fransk studie och värden för den norska laxen är baserade på storskalig odling av 

lax i kasse längst med Norges kust. RAS-odlingen antas i Randaus arbete vara belägen i 

Stockholm. (Randau, 2012)  

 

5.2.4 Scandinavian Aquasystems, Tollarp 

Utanför Tollarp drivs en RAS-anläggning av Johan Ljungqvist och Mikael Olenmark. Fisken 

som odlas där är Tilapia samt Claris. Vattnet i odlingsbassängerna håller 27°C för att fisken ska 

växa som bäst. Denna temperatur krävs då Tilapian är en tropisk sötvattensfisk som kräver en 

hög temperatur för att växa till sig på ett fördelaktigt sätt. Energin som används i anläggningen 

går framförallt till uppvärmning samt till luft- och vattenpumpar. Mängden energi som krävs är 

konfidentiellt (Ljungqvist, 2015). Det foder som används är ett foder kallat Aller. Fodret 

innehåller både vegetabiliska ingredienser så som rapsolja, vete och mjöl från sojabönor och 

animaliska ingredienser som exempelvis fiskmjöl och fiskolja (Aller Aqua, 2015). FCR är 

mellan 1,1 och 1,5 beroende på vattenkvalitén (Ljungqvist, 2015).  

 

Utsläppet av kväve och fosfor är i princip försumbart då det ingående och utgående vatten 

kontrolleras. Det spillvatten som återstår återanvänds i form av bevattning och gödsling av åkrar 

(Brikc, 2015). Då företaget har en så kallad frilandsodling, en angränsande odling av grödor till 

fiskodlingen, så räknas fiskodlingen som miljöneutral vad gäller fosfor och kväve utsläpp 

eftersom det används som gödning till odlingen. Utsläppen av koldioxid från själva odlingen är 

även de små, då elen kommer från vatten, vind och sol från Skellefteå Kraft (Ljungqvist, 2015). 

De huvudsakliga utsläppen kommer därmed från produktionen av el.  
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5.2.5 Svenska Fiskodling AB, Ljusterö 

I Stockholms skärgård ligger en RAS-testanläggning. Lokalen på Ljusterö har en 

odlingskapacitet på fem ton fisk (Frostell et al, 2015). Arterna som odlas i anläggningen är gös 

och abborre. I Norge har en temperaturskillnad på 5°C visat att produktionstiden för den lax som 

odlats har halverats. Gynnsamma förhållanden i form av rätt temperatur kan alltså vara mycket 

kostnadseffektivt för odlingen. Just gös och abborre har sin gynnsammaste tillväxt vid 

temperaturer mellan 20 och 25°C (Langeland et al, 2014). 

 

För tillfället värms nytt vatten i Ljusterös anläggning upp från 7 till 22°C. Det är ca 12 liter 

vatten som byts ut i minuten. För att minimera anläggningens spillvärme är anläggningen väl 

isolerad. Anläggningen ligger i närheten av Stockholm, vilket medför miljömässiga fördelar. Då 

Stockholms län har cirka två miljoner invånare har anläggningen möjligheter att expandera, 

vilket medföra att Stockholmsborna kan äta närodlad fisk (SCB, 2015). Med närodlad fisk menas 

fisk som är odlad inom en radie på 25 mil (KRAV, 2014). Transporterna minskas och det finns 

även tendenser som pekar på att inte lika mycket fisk behöver importeras. Anläggningen är 

landbaserad, vilket innebär att den kräver en relativt liten yta som utifrån ett resursperspektiv är 

bra. Fiskodlingen kan även generera arbetstillfällen, vilket är bra utifrån ett socialt perspektiv 

(Svenskt Vattenbruk, 2014). 

 

Ljusterös anläggning är enbart en testanläggning och det saknas exakta siffror på utsläpp av 

näringsämnen samt energiförbrukning. Det vanligaste för RAS-anläggningar är en 

energiförbrukning på 3-6 kWh/kg (Frostell et al, 2015), 6 kWh/kg producerad fisk motsvaras av 

21,6 MJ/kg producerad fisk.  Enligt Frostell et al:s slutrapport Närfisk TT- Testbädd teknik för 

vattenbruk (2015) är ett av målen att minska energiförbrukningen 3-6 kWh/kg med 20 procent. 

Detta mål är inte verifierat, delmätningar visar dock att målet är uppnåeligt (Frostell, 2015). Vad 

gäller utsläpp av kväve och fosfor blir anläggningar som dessa tilldelade ett tillstånd på hur 

mycket kväve och fosfor som får släppas ut. Det är efter dessa tillstånd som 

anläggningarna investerar i sin reningskapacitet. Många gånger har tekniken förberetts för att 

rena mer, men oftast är det mest ekonomiskt att driva reningsnivån så den hamnar på 

tillståndsnivån. Fisken får inte bli så dyr att den inte går att sälja (Öberg, 2015).  

 

5.2.6 Scandinavian Silver Eel, Helsingborg 

Scandinavian Silver Eel är ett företag som odlar ål. Odlingen är en RAS-anläggning och är den 

RAS-anläggning i Sverige som finns i bruk för att ge konkurrenskraftig fisk på marknaden. 

Anläggningen har varit i bruk sedan 1997. Anläggningen på Ljusterö samt den i Tollarp är som 

tidigare nämnt testanläggningar och därför är mycket av deras information fortfarande 

konfidentiell. Vattnet i Scandinavian Silver Eel:s bassänger håller 24°C som är optimal för 

ålarnas tillväxt och gör att de är färdiga för konsumtion inom 18 månader.  

Produktionskapaciteten på anläggningen är runt 150 ton per år. Valet att odla ål beror på att ålen 

i Östersjön är utrotningshotad. Ål är en populär matfisk i Sverige inte minst på julbordet. Odling 
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av ål är ett sätt att förse svenska befolkningen med en eftertraktad fisk och även bevara den 

ålpopulation som finns kvar i Östersjön. (Scandinavian Silver Eel, 2014) 

 

Energiförbrukningen för anläggningen går till pumpning och luftning av vattnet. Denna 

energiförbrukning uppgår till 10kWh/kg producerad fisk, vilket motsvarar 36 MJ/kg producerad 

fisk. Anläggningen har en FCR på cirka 1,55. Utsläpp av kväve och fosfor kommer från 

användningen av fodret där dessa beräknas till 66 kg kväve och 12 kg fosfor per ton producerad 

fisk (Fordham, 2015). FIFO för ål ligger på cirka 3,1, men siffran är beroende på vald metod för 

beräkning. Även FIFO på allt från 2,9 till 3,5 förekommer (Jackson, 2012). 

 

5.2.7 Langsand Laks, Hvide Sande Danmark 

I Danmark finns det ett flertal RAS-anläggningar. Ett företag som bedriver fiskodling med RAS-

teknik är Langsand Laks. Företaget odlar Atlant lax och har en vision om att erbjuda 

konsumenterna hållbart producerad lax (Langsand Laks, 2015a). Företaget producerar 1000 ton 

lax om året och måste följa ett antal villkor som Ringkøbing-Skjern Kommune har satt upp för 

att få driva fiskodlingen. Detta handlar framförallt om miljökrav som odlingen måste uppfylla. 

Vad gäller kväve- och fosforutsläpp får dessa inte överskrida 6 kg kväve/ton producerad fisk 

samt 0,5 kg fosfor/ton producerad fisk (Nørskov Stidsen och Thesbjerg, 2013). Per dygn har 

odlingen ett utsläpp på maximalt 13,7 kg kväve samt 1,1 kg fosfor (Langsand Laks, 2015b). 

Odlingen producerar ca 3 ton lax per dygn (Holm, 2015), vilket betyder att odlingen har 

näringsutsläpp på ca 4,6 kg kväve och 0,4 kg fosfor per ton producerad lax. Odlingen är belägen 

vid Ringkøbing Fjord. Odlingen har ett årligt utsläpp av ca 5 ton kväve och 0,4 ton fosfor, vilket 

släpps ut i fjorden. Dessa utsläpp motsvarar ca 0,1 och 0,4 procent av det totala årliga utsläppen 

av kväve och fosfor till fjorden (Nørskov Stidsen och Thesbjerg, 2013). Langsand Laks har 

bedrivit laxodling med RAS-teknik i tre år och har hittills inte haft några problem med att 

uppfylla de miljökrav som har satts på odlingen (Holm, 2015).   
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 5.2.8 Sammanställning 

 
Figur 1. Energiförbrukningen i MJ/ton producerad fisk för tre olika odlingar. Norsk lax odlad i 

kasse och Scandinavian Silver Eel och Svens Fiskodling AB odlad genom RAS. 

 

 
 

Figur 2. Totala mängden utsläpp av kväve och fosfor från odling av norsk lax, RAS-

anläggningen hos Scandinavian Silver Eel och RAS-anläggningen hos Langsand Laks samt 

utifrån Randaus värden för Norsk lax och Regnbåge odlad i RAS-anläggning.  
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Den största energiförbrukningen sker hos Scandinavian Silver Eel och den lägsta hos odling av 

norsk lax, vilket representeras i figur 1. I figur 2 anges data från flera källor för att ge ett bättre 

underlag vad gäller kväve- och fosforutsläppen. Högst utsläpp för kväve ger Randaus (2012) 

värden för den norska laxen och för fosfor är det Scandinavian Silver Eel som har högst utsläpp. 

Lägst utsläpp både vad gäller kväve-och fosforutsläpp har Langsand Laks där laxen är odlad i 

RAS-anläggning. Näringsutsläppen från odlingarna beror på valt foder samt FCR.  

 

 

 
 

Figur 3. Totala mängden utsläpp av kväve och fosfor för Norsk Lax och Langsand Laks.  

Figur 3 representerar enbart arten lax, då en jämförelse odlingsteknikerna emellan med samma 

art var av intresse. Den lax som odlas i RAS-anläggning, det vill säga odlad av Langsand Laks, 

har lägst utsläpp vad gäller kväve och fosfor, vilket kan ses i figur 3.  
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5.3 SWOT-analys 

Nedan följer en sammanfattning av en RAS-anläggnings för- och nackdelar i form av en SWOT-

analys. Här sammanfattas alltså RAS-anläggningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

(strengths, weaknesses, oppertunities, threaths).  

 

Tabell 13. SWOT-analys av RAS-anläggning 

Styrkor 

 Inga rymningar 

 Hög sjukdomskontroll, vilket 
förhindrar spridning av både sjukdomar 

och parasiter 

 Användande av antibiotika minskar 

 Mindre användande av vatten gentemot 

med andra odlingssätt 

 Hög kontroll över processen 

 Fisken blir mindre stressad, då vattnets 
temperatur kan kontrolleras 

 Odling av fisk kan ske året runt 

 Kan anläggas i närheten av 
konsumenten 

 

Svagheter 

 Organisatoriska och mänskliga felsteg 

 Avsaknad av passande personal och 
kunskap 

 Hög energiförbrukning 

 Fodret, vilket bidrar till näringsutsläpp 

Möjligheter 

 Kan använda slam och näringsämnen 

till gödsel och djurfoder 

 Ökad efterfrågan på miljösmart mat. 

 Kan sänka halten miljögifter om 
utveckling av foder sker 

 Anläggning kan använda spillvärme 

eller energi från förnyelsebara 

energikällor 

 

Hot 

 Svårt att uppskatta implementeringen 

av vattenrening, vilket kan medföra att 

investerare anser investeringskostnaden 

för hög då kunskapen kring detta är för 

dålig 

 

 

5.4 Framtidsscenario 

Anläggningen på Ljusterö har hittills varit en testanläggning och såld fisk därifrån är ännu inget 

vanligt förekommande. Produktion av mer fisk genom odling är enligt ett flertal prognoser 

ofrånkomligt i framtiden i och med att befolkningen världen över växer samt att det finns en allt 

större efterfrågan på “miljövänlig” mat. Odling av fisk i RAS-anläggningar, angränsande till 

städer, skulle som tidigare nämnt vara ett sätt att förse många människor med mat och samtidigt 

lösa en del av de problem som finns med konsumtion och produktion av fisk idag. Av detta 

resonemang anses det av intresse för hur ett sådant framtidsscenario skulle se ut för Stockholms 

län. En rimlig tidsaspekt sattes till år 2030, det vill säga 15 år från och med år 2015. Detta för att 

bättre garantera att nuvarande tekniker fortfarande används och ett rättvisare jämförande kan 
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göras. Att börja spekulera i scenarion med tidsaspekten 2050 kan bli mer vanskligt då detta är så 

pass långt in i framtiden att exempelvis nya tekniker kan uppkomma.  

 

År 2014 var befolkningen i Stockholms län 2198044 (SCB, 2015). I och med urbaniseringen 

växer Stockholms läns befolkning varje år och prognosen är att det år 2030 kommer bo 2449454 

personer i länet (SCB, 2009). Antagandet att alla dessa människor är möjliga konsumenter av 

fisk gjordes. Enligt livsmedelsverket är rekommendationerna att äta två till tre portioner fisk eller 

skaldjur i veckan, där en portion räknas till mellan 100 och 150 gram fisk (Livsmedelsverket, 

2015). Rekommendationerna finns i dagsläget för att förhindra att människor får i sig för mycket 

miljögifter och detta gäller då framförallt vildfångad fisk. Dock är inte odlad fisk skonad från 

miljögifter då fodret är gjort på vildfångad fisk och innehåller därmed också miljögifter. Halten 

miljögift i odlad fisk beror därmed på om fodret är gjort på marinfisk eller om det innehåller 

protein från växtriket (Andersson, 2010). De rekommendationer som livsmedelsverket har 

medför att en person skulle konsumera 15,6-23,4 kg fisk per år där en portion räknas som 150 

gram. 

 

Enligt Kiessling et al. (2014) är det ur ett miljömässigt perspektiv önskvärt att konsumtion av 

fisk ökar, så att det protein som kosten består av till större del kommer från fisk. Vidare menar 

Kiessling et al. (2014) att istället för att äta 70 kg rött kött och kyckling och 20 kg fisk skulle det 

vara önskvärt om konsumtionen istället var det omvända. Detta är ett helt annat scenario än vad 

som beskrivs enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Enligt Livsmedelsverket skulle 

konsumtionen av fisk per person ligga kvar på ungefär samma nivå som idag, medan Kiessling et 

al (2014) ser en ökad konsumtion av fisk per person och år.  

 

I och med detta skulle framtidsscenariot kunna göras i ett antal perspektiv. Ett hälsoperspektiv 

där livsmedelsverkets rekommendationer gäller, ett miljöperspektiv där Kiessling et al:s (2014) 

rekommendationer gäller samt ett tredje scenario. Det tredje scenariot representerar en ökad 

konsumtion av fisk per person, dock inte så högt som 70 kg per person och år, och att scenariot 

dessutom kan vara accepterat utifrån ett hälsoperspektiv om den odlade fisken innehåller en lägre 

halt miljögifter än den fisk som konsumeras idag gör. Dessa tre scenarion beskrivs nedan i Tabell 

14.   
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Tabell 14. Olika framtidsscenario för konsumtion av fisk 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Livsmedelsverkets 

rekommendationer med 

avseende på människors hälsa.  

 

Varje person konsumerar 15,6 

kg fisk per år, vilket 

motsvarar två portioner i 

veckan. Denna mängd leder 

till total konsumtion på 38211 

ton per år.  

 

Varje person konsumerar 23,4 

kg fisk per år, vilket 

motsvarar 3 portioner i 

veckan. Denna mängd 

resulterar i den totala 

konsumtionen 57317 ton per 

år. 

Omvänd fördelningen av kött 

och fisk. En person 

konsumerar 70 kg fisk per år. 

Totala årliga konsumtionen av 

fisk i Stockholms län blir 

171462 ton. 

Ökning av konsumerad fisk 

per person med en portion. En 

person äter fyra mål* i 

veckan, en portion 150g. 

Konsumtionen blir 31,2 kg 

per person och år. Stockholms 

konsumtion blir därmed 

76423 ton per år. 

 

 

 

 

* Livsmedelsverkets rekommendationer idag är två till tre portioner fisk i veckan, vilket betyder att om 

rekommendationen skulle öka med en portion per vecka skulle detta bli tre till fyra portioner fisk i veckan. Eftersom 

tre portioner redan är med i Scenario 1 är det fyra portioner som anses vara av intresse i Scenario 3.  

 

Den årliga konsumtionen för fiskprodukter i Stockholms län är i nuläget 31000 ton (Andersson 

och Sjöberg, 2012). Alla scenarion för år 2030 betyder en ökning av den årliga konsumtionen. 

Anläggningen på Ljusterö har en produktionskapacitet på fem ton per år (Frostell et al, 2015). I 

tabell 18 visas hur många RAS-anläggningar som behövs i Stockholms län om 

produktionskapaciteten på anläggningarna skulle vara fem ton per år. Fem ton gäller dock för 

testanläggningen och är egentligen ingen produktionsmängd som kan göra någon större inverkan 

på marknaden. Anläggningen på Ljusterö behöver öka produktionskapaciteten åtminstone 20 

gånger för att vara konkurrenskraftig på fiskmarknaden (Öberg, 2015). 

 

Tabell 15. Antal RAS-anläggningar, med en produktionskapacitet på fem ton, som krävs för de 

tre olika framtidsscenariona 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

2 portioner 7642 34292 15285 

3 portioner 11463 

 

I Danmark finns det RAS-anläggningar som har kapacitet att producera uppemot 1000 och 2000 

ton fisk per år (Ungfors och Lindegarth, 2014). Som tidigare nämnts är Langsand Laks ett 

företag i Danmark som har en produktionskapacitet på 1000 ton. I Tabell 19 nedan visas hur 
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många RAS-anläggningar som skulle krävas i Stockholms län år 2030 om dessa anläggningar 

hade en kapacitet på 1000 ton, likt Langsand Laks.  

 

Tabell 16. Antal RAS-anläggningar, med en produktionskapacitet på 1000 ton, som krävs för de 

tre olika framtidsscenariona 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

2 portioner 38 171 76 

3 portioner 57 

 

Då Scenario 2 medförde den största ökningen av konsumerad fisk per person och år var det 

också detta scenario som resulterade i flest antal RAS-anläggningar år 2030. Scenario 3 låg i 

mitten och Scenario 1 medförde det minsta antalet RAS-anläggningar.  

 

6. Diskussion      

För att utvärdera den ekologiska hållbarheten för RAS-odlingar genomfördes en LCS med vikt 

vid energiförbrukning och utsläpp av kväve och fosfor. Jämförelsen blev slutligen mellan norskt 

odlad lax i kasse och lax odlad i RAS-anläggningar samt ål odlad i RAS-anläggning. För att få 

mer underlag för jämförelsen av RAS-anläggning och norsk lax användes även värden från 

Randaus arbete Livscykelanalys av sex olika fiskodlingssystem (2012) samt värden från Langsand 

Laks i Danmark. Vad gäller siffrorna från Randaus arbete hade båda odlingssystem samma slags 

foder, samt fiskarter tillhörande samma släkte (regnbåge och lax). Vad gällde 

energiförbrukningen hade RAS-anläggningen högre värden. RAS-anläggningen hade högre 

energiförbrukning, vilket var väntat, detta då energin behövs för bland annat pumpning och 

uppvärmning av vatten, något som inte behövs i kasseodlingar. Det kunde även ses en skillnad 

mellan Svensk Fiskodling AB:s anläggning och Scandinavian Silver Eel:s odling, där den 

förstnämnda hade en lägre energiförbrukning. Det kan finnas flera orsaker till varför 

energiförbrukningen mellan dessa två skiljer sig åt, men då informationen om anläggningarna 

inte är fullständiga är det svårt att dra någon slutsats kring detta. Dock kan det nämnas att 

Scandinavian Silver Eel odlar ål medan Svenska Fiskodling AB odlar gös och abborre samt att 

Scandinavian Silver Eel har en produktion på 150 ton per år. Svensk Fiskodling AB har däremot 

en produktion på fem ton per år. Båda dessa faktorer kan ha en inverkan på energiförbrukningen. 

 

Vad gäller kväve- och fosforutsläppen är jämförelsen mer komplicerad. Rent teoretiskt och 

principiellt ska utsläppen av kväve och fosfor vara mindre jämfört med en konventionell 

kasseodling. Detta då delar av det kväve och fosfor som bildas i anläggningen kan renas. I en 

kasseodling går utsläppen rakt ut i den omgivande miljön. En RAS-anläggning kan dessutom 

reglera vart utsläppen sker. Enligt de värden som fås från Randaus arbete är utsläppen av kväve 

och fosfor högre för den norska kasseodlingen jämfört med RAS-odlingen. Utsläppen vad gäller 

kväve är även högre för Randaus värde för norsk kasseodling jämfört med värdena från 

Scandinavian Silver Eel. Vad gällde fosforn var Scandinavian Silver Eel:s värden något högre, 
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enbart 1kg, än för Randaus norska kasseodling. Vad gäller värdena för norsk lax i kasse, som 

kommer från Havsforskningsinstituttet, var dessa lägre än Scandinavian Silver Eel:s och var i 

princip lika stora som för Randaus värden för regnbåge odlad i RAS-anläggning. De lägsta 

utsläppen av kväve och fosfor kom från den danska RAS-anläggningen Langsand Laks.  

 

Utsläppen av kväve och fosfor för Scandinavian Silver Eel kommer från användningen av fodret. 

Denna siffra kan ses mer exakt än värdena för Havsforskningsinstituttet då det inte är helt klart 

vilket foder som använts där samt att värdena är ett medelvärde för flera kasseodlingar i 

Hardangerfjorden i Norge och inte specifikt för en speciell odling. Återigen har valet av odlad 

fiskart betydelse för utgången. Ål har generellt sett ett FCR som är högre än för lax. Ålen som 

odlas hos Scandinavian Silver Eel har ett FCR på 1,55 medan den för lax generellt sätt ligger på 

1,25. Värdena för den norska laxen var 1,15 för Havsforskningsinstituttet och 1,12 för Randaus 

värden. Detta betyder alltså att mer foder krävs per kg odlad ål jämfört med per kg odlad lax.  

Krävs det mer foder genereras det även mer utsläpp av kväve och fosfor. Valet av foder och fisk 

är därmed en viktig aspekt vad gäller påverkan från de olika odlingssystemen.   

 

Då jämförelsen mellan samma art gjordes, alltså lax, var det lax odlad i RAS-anläggning som 

hade lägst utsläpp. Denna jämförelse är möjligen den som ger mest tillförlitligt resultat vad gäller 

utsläppen av kväve och fosfor. Då Langsand Laks har så pass låga utsläpp jämfört med de andra 

odlingarna kan ha att göra med de miljökrav de har att rätta sig efter. Eftersom det finns en gräns 

för hur mycket som anläggningarna får släppa ut måste företaget leva upp till dessa för att 

odlingen sak kunna fortsätta vara i bruk. Detta leder med största sannolikhet att tekniken som 

RAS utgör används på bästa möjliga sätt för att klara av utsläppskraven. Värdena från Langsand 

Laks visar på att RAS-anläggningar kan ha låga utsläpp av kväve och fosfor i jämförelse med en 

kasseodling. Dock har ingen ingående studie på miljökrav gjorts för varken odlingar i Sverige, 

Norge eller Danmark. För vidare utredning i ämnet är dessa krav och tillstånd på utsläpp av 

intresse.  

 

Mätning av utsläppen av fosfor och kväve från en kasseodling kan tänkas vara något svårare då 

det inte finns samma möjligheter till kontroll som för en RAS-anläggning. För kasseodlingar blir 

utsläppen direkt till omgivande miljö, vilket gör att vid mätningarna är det möjligen mer diffust 

var utsläppen specifikt kommer ifrån. En RAS-anläggning har ofta tekniken att rena mer, men 

tillstånden att släppa ut tenderar till att styra hur mycket som släpps ut. Värdena som använts i 

detta arbete ger ingen generell information kring hur mycket näringsutsläpp det orsakas av en 

RAS-anläggning och kasseodling. Värdena varierar inte bara mellan RAS-anläggningarna och 

kasseodlingarna, utan även inom respektive odlingsteknik. Varför värdena skiljer sig åt kan ha 

många anledningar bland annat mätutrustning, teknik, förutsättningar, fiskfoder, fiskart etcetera. 

Då värdena inte kommer från samma källa och mätningen för att få fram värdena inte har utförts 

av samma person är det troligt att avgränsningar och systemgränser inte är densamma. Rent 

teoretiskt och tekniskt sett regleras och renas utsläppen i en RAS-anläggning och därför borde 
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utsläppen vara lägre för en RAS-odling än för en kasseodling, vilket även kan styrkas utifrån 

värdena från Langsand Laks. Dock anses tillräckligt underlag för detta saknas. För en pålitlig 

bedömning krävs det en jämförelse mellan norsk kasseodling och en RAS-anläggning i Sverige 

utifrån samma förutsättningar och som granskas av en tredje part.  

 

Utsläppen av kväve och fosfor är en viktig aspekt när det kommer till RAS-anläggningar. Då det 

finns problem med utsläpp till vattenmiljöer, i form av exempelvis övergödning, finns det 

argument för att anlägga RAS-odlingar då dessa kan ta hand om näringsämnena i processen. 

Detta arbete har försökt kartlägga detta område, men som tidigare nämnts, är de värden som kan 

fås fram från detta inte helt lätta att få tag på. Dessutom är det svårt att veta hur mätningarna har 

gjorts och vad för form kvävet är i. Dock verkar det finnas en generell beräkning där beräkningar 

är i formen ”totalt kväveutsläpp” där utsläppen verkar ha räknats om till rent kväve. Det bör 

påpekas att inget belägg för att det finns en generell beräkningsmetod, vilket styrker att 

dokumentation kring utsläppen är bristfällig. Då det är så pass viktigt med näringsutsläppen bör 

bättre dokumentation finnas. Dessutom vore det bra om det fanns en mätningsmetod som alla 

anläggningar använde sig av, för att undvika oklarheter kring detta. Det är dock inte särskilt 

troligt att någon sådan metod, inom en snar framtid, kommer införas.  

 

Oavsett vald teknik för odling ger produktion av fiskfodret liknande påverkan. Valt fiskfoder 

odlingssystemen emellan ger givetvis olika påverkan. Detta ger antydan till ett grundproblem 

som behöver lösas. Med foderproduktionen i åtanke kan de miljömässiga fördelarna för odlingen 

förbättras. Inte bara kväve- och fosforutsläppen är viktiga att ha i åtanke, utan även hur mycket 

marin fisk som åtgår vid produktionen. Antydan ges att användning av foder med högre 

växtinnehåll ger en miljömässig fördel. Detta utifrån de marina bestånden, då dessa har en chans 

att återhämta sig. Användning av foder med högre växtinnehåll innebär dock vissa uppoffringar 

så som att fisken växer mindre. Det kan även diskuteras om huruvida exempelvis sojaodlingar är 

bra utifrån hur mycket mark som tas i anspråk. Möjligheten finns att denna typ av 

foderproduktion tar för mycket areal i anspråk som konkurrerar med jordbruksnäringen. Andra 

typer av foderproduktionsalternativ finns, så som användning av biprodukter. Även biprodukter 

är inte helt riskfria då de kan ha en påverkan på smittspridning och att de innehåller halter av 

giftiga ämnen. Fodertillverkningen för fiskodlingar är därmed en del av systemet som kräver 

arbete och forskning för att undvika konkurrens med annan näring. En förbättring av fodret är 

även viktig för att minimera påverkan på marin fisk och också minimera påverkan på den odlade 

fisken och konsumenten. 

 

Energiförbrukningen är något som kan minimeras för att optimera RAS-odlingens påverkan på 

miljön. Dock kan det påpekas att energiförbrukningens miljöpåverkan till stor del beror på valet 

av energikällor. Då RAS-anläggningarna är slutna system som är möjliga att reglera finns det 

stora möjligheter för miljösmarta val vad gäller energikällorna. Scandinavian Aquasystem får sin 

el från förnyelsebara energikällor. Även om energin som används i de norska kasseodlingarna är 

betydligt mycket mindre än för RAS-anläggningarna handlar det om vad för energi som används. 
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Vad gäller de norska kasseodlingarnas energi är den ofta icke-förnyelsebar i form av fossila 

bränslen. Detta då den energi som används till odlingarna är till transport med båt som drivs på 

fossila bränslen. Vad för energi som används är alltså en viktig aspekt vad gäller odlingarnas 

påverkan. Dock är det alltid fördelaktigt att använda mindre energi för att minimera 

miljöpåverkan. Vad gäller energiförbrukningen finns alltså möjligheter för RAS-anläggningarna 

att utvecklas.  

 

Eftersom två av de undersökta odlingarna, det vill säga Svensk Fiskodling AB och Scandinavian 

Aquasystems, är testodlingar bör en viss försiktighet för givna siffror tas. Testanläggningarna 

visar upp troliga scenarios på hur en vidare utveckling kan ske och är inte menade för fullskalig 

produktion som står sig i konkurrensen på fiskmarknaden. Många av värdena är konfidentiella, 

vilket ger en antydan på osäkerhet och därmed också en försiktighet att lämna dessa värden 

vidare. I och med försiktigheten och att dessa två odlingar är testanläggningar är det svårare att 

genomföra en rättvisande jämförelse. Dock kan, som tidigare nämnts, dessa testanläggningar 

användas som exempel för fortsatt forskning och studier. Scandinavian Aquasystems använder 

sig av spillvatten som gödsling av närliggande åker, vilket ger intressanta aspekter kring 

drivandet av en landbaserad fiskodling.  

 

I LCSen ansågs energiförbrukning och näringsutsläpp vara viktiga aspekter att utreda. Dock 

finns det även andra aspekter som är viktiga och har betydelse för hållbarheten. Ett slutet system 

gör att det finns stora möjligheter till förbättring och reglering något som inte på samma sätt är 

möjligt för kasseodlingar. Detta gör att RAS-odlingar kan optimera produktionen och erbjuda 

fisk året runt. Optimering kan även ske av foderanvändning och antibiotika. De norska 

kasseodlingarna har problem med att deras fisk utsätts för sjukdomar och parasiter, vilket gör att 

de måste använda sig av antibiotika. Genom RAS-anläggningarna kan fisken leva under 

gynnsamma förhållanden och hållas friska.  

 

Enligt Bjørn Myrseth kan det i framtiden bli allt viktigare med landbaserade fiskodlingar i takt 

med det ökade behovet av fiskodlingar överlag. Eftersom mycket av slammet och näringen 

släpps ut i omgivningen, vilket till större del inte görs för en landbaserad odling, finns många 

fördelar med att satsa på en utveckling där fiskodlingen sker på land. I en landbaserad 

anläggning kan även slammet och näringen tas upp för att exempelvis användas som gödsel eller 

till biogas. Antal fiskar, vad gäller rymning, är också till fördel för en landbaserad odling. Inga 

rymningar sker vid en landbaserad odling (Myrseth, 2015). Till detta har jordbruksverket en 

strategi, vid namn “Strategi 2012-2020” där det specifikt nämns som mål, vilka är två utdrag från 

de mål och visioner som “Strategi 2012-2020” ska bidra med, att “Svenskt vattenbruk 

kännetecknas av ringa miljöpåverkan” och “Svenskt vattenbruk bidrar till en ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion”. Detta är två mål som gott och väl kan 

passa in för den landbaserade odlingen (Jordbruksverket, 2015). 
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Ursprungsmotivet var ett genomförande av en livscykelanalys. Detta på grund av att en 

livscykelanalys ger en mer fördjupande inblick i alla komponenter inom kretsloppet. Det kan 

anses viktigt, som också i många andra fall, att titta på fiskodling utifrån ett helhetsperspektiv 

samt att ha en detaljerad bild av fiskodlingens utsläpp som kan generera miljöskador. Detta för 

att kunna dra korrekta slutsatser. För vidare undersökning av framförallt RAS-anläggningens 

framtid, kan en livscykelanalys vara av intresse. Tidsbegränsningen var den anledning som 

gjorde att detta arbete inte avsåg att undersöka hela fiskodlingens kretslopp. Därav valet av 

genomförande av en LCS. I och med att en LCS genomfördes har vissa delar inte beskrivits. En 

stor del, sett till påverkan på miljön, av kretsloppet hos en fiskodling är transporten. Transporten 

behandlades inte i detta arbete. Det kan anses att transporten bidrar en stor del till 

koldioxidutsläpp. Transportsträckan har tagits med i åtanke indirekt, då det är fördelaktigt med 

kortare körsträckor varpå en närodling av fisk är att föredra, som arbetet var avsett att undersöka. 

Genom kortare transportsträckor kan lägre kostnader och mindre utsläpp av koldioxid möjligen 

åstadkommas, vilket förutsätter att fisken säljs på en närliggande marknad. Transport är därmed 

intressant för vidare studier i ämnet. 

 

RAS-odlingar kan anses vara en del av lösningen till att förhindra utfiskning av haven samt 

försörja de allt fler människor i framtiden som bor i städer, i detta fall Stockholm. Utfiskning av 

haven är ett problem i sig medan befolkningstillväxt och urbanisering är faktorer som medför att 

andra problem uppstår. I detta fall tillgång till hållbart producerad fisk. Anläggning av 

fiskodlingar angränsande till urbana miljöer har många fördelar. En nackdel kan dock vara att 

detta kommer uppmuntra till ytterligare urbanisering vilket utarmar landsbygden. Detta är ett 

problem då många av Sveriges miljömål är beroende av en levande landsbygd så som 

exempelvis levande skogar och ett rikt odlingslandskap (Naturvårdsverket, 2013).  

 

Både i EU och i Sverige, som i och för sig följer EU:s riktlinjer, finns det en politik för 

landsbygdsutveckling. I Sverige finns två program som överlappar varandra i främjandet för en 

levande landsbygd. Dessa två är havs- och fiskeriprogrammet samt landsbygdsprogrammet 

(Jordbruksverket, 2015). Anläggning av fiskodlingar på landsbygden kan vara ett sätt att både 

främja produktion av fisk som är odlad, samt bidra till att landsbygden blir mer attraktiv då det 

genom anläggning av landbaserade odlingar finns möjligheter till fler arbetstillfällen. Dock finns 

det en möjlighet att tanken kring närodlad fisk, om den odlas längre än 25 mil från en stad, faller. 

Skärgården kan möjligen anses som en glesbygd och att anlägga odlingarna i Stockholms 

skärgård kan bidra till att skärgården blir mer befolkad året runt.  

 

I framtidsscenariot valdes 15 år fram i tiden. Ett valt scenario på 15 år fram i tiden är ett relativt 

litet tidsspann att studera. Dock kan en kortare tidsperiod behövas för att enklare kunna jämföra. 

Detta då dagens tekniker utvecklats relativt lite 15 år framåt i tiden, samt för att få ett mer 

realistiskt resultat. För att möta framtidens utmaningar med ökad befolkning och urbanisering 

kräver det ett snabbare agerande, vilket gör att kortare tidsperioder framåt i tiden kan vara av 

intresse. Det är även viktigt att veta att det även i framtiden, längre än 15 år framåt, krävs att 
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fiskproduktionen möter den hållbara utvecklingen. Detta innebär att utvecklingen av tekniken, 

vad gäller fiskodling på land, inte bör avstanna samt att människan introduceras i tanken att 

ändra sin konsumtion. 

 

Den kretsloppsbaserade tekniken som RAS utgör har under en längre tid varit känd. Även om 

den inte har varit särskilt populär i Sverige ännu så har tekniken funnits i andra länder och är 

därmed tillgänglig. Därmed är tekniken egentligen inget större problem. Det som krävs för en 

framtida etablering av fisk producerad i RAS-anläggningar är en marknad för närproducerad 

fisk. De framtida scenariona hade flera faktorer som kunde variera. Dels är produktionskapacitet 

en bidragande faktor till antalet RAS-anläggningar som krävs. Vad gällde en 

produktionskapacitet på fem ton per år var det minsta antalet RAS-anläggningar som krävdes 

7642 stycken, vilket motsvarades av Scenario 1, med en konsumtion av två portioner fisk per 

person och vecka. Dock kan här anmärkas att en odling av 20 gånger högre andel producerad 

fisk är att föredra för att vara konkurrenskraftig på fiskmarknaden. 

 

En etablering av 7642 stycken RAS-anläggningar i Stockholms län under en tidsperiod på 15 år 

är inte rimligt. Detta på grund av att det dels innebär stora investeringskostnader, då RAS-

anläggningar i regel är dyrare i investeringskostnad än de traditionella fiskodlingarna. Det 

behövs även, förutom en investering, en marknad för odlad fisk. Utan en marknad för odlad fisk 

saknas incitament att anlägga fiskodlingar på land. Anläggningen som finns på Ljusterö idag har 

ännu ingen marknad och produktionskapacitet är relativt liten sett till de mängder som krävs för 

att försörja Stockholmsborna med fisk. Antagandet att all fisk som konsumeras i Stockholms län 

i framtiden ska komma från RAS-anläggningar gjordes. Dock, i ett framtida perspektiv, kommer 

fisk i Stockholmsregionen inte enbart bestå av RAS-odlad fisk. Enligt Länsstyrelsens rapport 

Stockholms fiskmarknad (2012) har yrkesfiskandet en negativ trend på ostkusten och i och med 

detta blir importen allt mer värdefull samtidigt som mer koncentration läggs på västkustens 

yrkesfiskare. Det är därför troligt att en ökad import av fisk från framförallt Norge kommer att 

fortsätta (Länsstyrelsen, 2012). 

 

Framtidsscenariona har konstruerats efter att det kommer ske en ökad konsumtion av fisk, 

förutsatt att alla människor i Stockholms län äter fisk. Dock finns det en del människor som inte 

vill äta fisk, av diverse skäl. Det kan vara etiska, hälsomässiga, smakmässiga eller andra skäl. 

Dessutom kommer, som nämnts ovan, importen av fisk troligtvis att fortsätta samt att andra 

alternativa odlingssätt kan komma att bli av intresse. Dessa anledningar kan medföra att 

konsumtionen av fisk kan komma att bli mindre än satta scenarion. Det finns även en möjlighet 

att kunskap om fiskens fördelar i jämförelse med rött kött kommer integreras i befolkningens 

vardagsliv, vilket talar för en ökad konsumtion. Framtidsscenariona har satts utifrån den 

konsumtion som anses önskvärd, utifrån olika perspektiv.  

 

En produktionskapacitet på fem ton per år anses som liten och ett alternativ till att RAS-

anläggningar ska kunna försörja Stockholms län med fisk är att skala upp 



 31 

produktionskapaciteten. Detta påvisas också av Öberg (2015) som anser att Ljusterös anläggning 

behöver skalas upp 20 gånger för att anses vara konkurrenskraftig på fiskmarknaden. Om en 

mängd på 1000 ton per år odlas, det vill säga 200 gånger mer, medför detta att cirka 38 

anläggningar skulle krävas för att försörja Stockholms län med fisk. Detta sett utifrån Scenario 1 

med två portioner. Fortfarande krävs en marknad för odlad fisk för att öka incitamenten för 

anläggning av de landbaserade odlingarna. 

 

Det är svårt att förutsäga hur marknaden kommer reagera på en produkt så som fisk odlad i RAS-

anläggningar angränsande till Stockholm. En RAS-anläggning kräver teknisk kompetens och 

kräver även mer energi än klassiska kasseodlingar. Fisk från RAS-anläggningar blir möjligtvis 

därför också något dyrare än den fisk som finns på marknaden idag. Något som kan ha en 

inverkan för marknaden av odlad fisk. Ett sådant problem kan exempelvis lösas genom att 

erbjuda mer eftertraktad fisk. Gös och abborre är exempel på fiskarter som säljs för det dubbla 

priset jämfört med lax (Frostell et al, 2015). Att laxen säljs för halva priset beror på den 

massproduktion som sker av denna matfisk. Om gös och abborre skulle bli en vanligare fisk på 

matbordet skulle en ökad produktion av dessa fisksorter ske och därmed skulle också priset för 

dessa gå ner. Som det idag ser ut är dock dessa fiskarter dyrare än lax. Erbjudande av exklusiva 

fisksorter ger en möjlighet till att fisken introduceras på marknaden och genom ett dyrare pris för 

denna fisk, kan även den ekonomiska biten gå runt. Detta är en idé innan det är möjligt att 

producera fisk från närliggande RAS-anläggningar i större mängder. Allt fler konsumenter 

efterfrågar dessutom ekologisk och miljömärkt mat vilket möjliggör en marknad för RAS-odlad 

fisk. Detta om kraven efterföljs för KRAV-odlad fisk hos personalen som sköter anläggningen. 

 

Eftersom en marknad för odlad fisk till större del beror på allmänhetens acceptans för dels att 

fisken är odlad, men också att anläggningen kan placeras på den plats som är avsedd, är denna 

del av stort intresse. En diskussion om ett genomförande av enkät för att få ut allmänhetens 

uppfattning av närodlad fisk gjordes. Detta beslöts sedan vara utanför tidsramen för detta arbete, 

även om detta skulle ge en intressant del för diskussion om fiskodlingens framtid. Ett försök till 

insamling av åsikter från olika kommuner runt om i Stockholms län gjordes, men på grund av det 

låga antalet svarande ansågs det finnas för lite information för att få en ordentlig slutsats. Därför 

skulle en vidare studie, där allmänhetens uppfattning tas med, vara av relevans. 

 

Möjligheter för en marknad för odlad fisk finns, samt en möjlighet att fler fiskanläggningar kan 

startas. Antagandet utgår från Kiessling et al:s (2015) åsikt om en fördelaktig konsumtion i 

framtiden, där människan konsumerar mer fisk. Det har dock inte tagits någon hänsyn till om 

människan i sig är villig att äta mer fisk, vilket pekar på att en undersökning av allmänhetens 

acceptans är av god relevans för ett fortsatt arbete. Varje individ har en egen åsikt om 

konsumtion av fisk och länge har även åsikten gällande odlad fisk varit något negativ. Detta på 

grund av fodervalet, där fodret är gjort av marin fisk. Etiskt sett kan även hur fisken behandlas 

vid slakt ifrågasättas. Åsikter finns möjligen också kring etiken om att stänga in fiskar i ett 

mindre utrymme, när deras egentliga habitat är hav, sjöar eller vattendrag. Många andra åsikter 
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finns, men detta lämnas till vidare studier i ämnet. En ytterligare aspekt i frågan som inte 

studerats i detalj, är om ett bättre alternativ vad gäller hållbar livsmedelsproduktion, är om enbart 

vegetariskt kost är ett bättre alternativ. Detta är en aspekt som kräver djupgående studier 

huruvida vegetariskt är bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket kvarlämnas för vidare 

studier i ämnet. Med djupgående menas då bland annat aspekter som markanspråk, transport och 

liknande.  

 

En fråga kring en etablering av odlad fisk hänger mycket på att få med allmänhetens acceptans. 

Etableringen bestäms därmed delvis på att allmänheten kan få en ökad kunskap kring vilka 

fördelar som finns hos olika odlingstekniker och vad som ingår i systemet samt systemens 

påverkan på den omgivande miljön. En kunskap om vad människan bidrar till miljön genom att 

äta odlad fisk, gentemot havsfångad fisk, kan också vara av relevans. Förutom allmänhetens 

acceptans vad gäller konsumtion av odlad fisk finns även frågan gällande allmänhetens acceptans 

att äta andra typer av fiskarter. Den enda RAS-anläggningen i Sverige som producerar tillräcklig 

mängd för att vara konkurrenskraftig på fiskmarknaden är Scandinavian Silver Eel i Helsingborg 

som odlar ål. Svensk Fiskodling AB på Ljusterö odlar gös och på Scandinavian Aquasystems i 

Tollarp odlas tilapia och claris. Alla tre landbaserade odlingar som finns i Sverige odlar arter 

som möjligtvis inte är de mest omtalade fiskarterna för konsumtion. Därmed finns indikationer 

på att förutom ett behov av att introducera mer odlad fisk hos fiskkonsumenter i Sverige, behövs 

även en introduktion till konsumtion av andra typer av arter. Möjligtvis kan detta ha en inverkan 

på konkurrenskraften av de landbaserade odlingarna, då konkurrensen beror till stor grad på att 

konsumenten är villig att konsumera vad som erbjuds hos de landbaserade odlingarna. Toller et 

al:s (2009) studie visar dock på att det finns antydan till en acceptans bland allmänheten i 

Stockholm att konsumera andra arter, då allmänheten ansåg detta viktigt för framtiden. 

 

Förutom att undersöka den ekologiska hållbarheten är det viktigt att involvera både den sociala 

och ekonomiska hållbarheten. Detta då dessa tre hållbarhetsperspektiv utgör stommen för 

begreppet hållbar utveckling. Det är dels viktigt att en RAS-odling har tydliga miljömässiga 

fördelar, men det måste även finnas sociala fördelar för att kunna integrera odlingar som dessa i 

samhället. Utan detta kommer det vara svårt att hitta finansiering och i slutändan är det ofta 

ekonomin som har den avgörande rollen om huruvida en satsning på RAS-odlingar kommer ske 

eller inte. Finns det fördelar i alla tre kategorier står det sig starkare än om det endast skulle 

finnas fördelar i en kategori. Med den utveckling inom fiskodling som nu sker i och med 

utfiskning av haven och befolkningstillväxt är det viktigt att det finns alternativ. Detta arbete 

visar på att det finns både för- och nackdelar med RAS-odlingar. En stor fördel som RAS-

odlingar i Sverige anses ha är den utvecklingskapacitet som finns och möjligheten till 

resursminimering även om den inte är idealisk idag, mycket på grund av fodret. Den 

organisatoriska möjligheten finns inte på samma sätt hos öppna odlingar och därför anses RAS-

odlingar vara en del av den framtida lösningen för det ökade behovet av fisk.  
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7. Slutsatser 
 

 Då fisket i haven måste kontrolleras påverkas automatiskt fiskesituationen, det vill säga 

att mindre fiske får förekomma vid en starkare restriktion. När havsfisket minskar ökar 

odlingen av fisk, likaså ökar odlingen av fisk på grund av befolkningstillväxten.  

 

 RAS-odlingens hållbarhet: 

 Kretsloppstänket gör att odlingen kan regleras och på så sätt optimera 

produktionen. Vilket bidrar till stora utvecklingsmöjligheter att minimera 

miljöpåverkan. 

 Energiförbrukning för RAS-anläggningarna var högre än för norsk kasseodling. 

För att minska miljöpåverkan bör en energireducering ske, samt välja energi från 

förnyelsebara energikällor.  

 Vad gäller kväve-och fosforutsläppen krävs ytterligare utredning. Denna 

utredning bör ske under samma förutsättningar (exempelvis samma foder och 

fiskart) och utföras av en tredje part.   

 För att en del av fiskbehovet i Stockholms län år 2030 ska kunna komma från RAS-

odlingar krävs en högre produktionskapacitet. Täckning av hela fiskbehovet genom RAS-

anläggning anses orimligt.   
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