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Sammanfattning 

Det råder ingen tvekan om vattenbrukets viktiga roll för att producera högvärdigt protein 
med ett överlägset mindre ekologiskt fotavtryck än köttindustrin. Även fast vattenbruket har 
avlastat fångstfisket då cirka hälften av den matfisk som produceras idag kommer från 
vattenbruket återstår fortfarande ett beroende av vildfångad fisk för odling av framförallt 
karnivoriska fiskar. Då det råder stora osäkerheter kring tillståndet hos framtida fiskbestånd 
finns det ekonomiska risker med ett beroende av fiskmjöl och fiskolja. Det finns alltså både 
ekonomiska och miljömässiga incitament för svenskt vattenbruk att expandera inom 
alternativa produktionsled för vattenbruket där man använder sig av slutna odlingsmetoder 
och ett foder som inte är baserat på animaliskt protein. En stor del av det svenska 
vattenbrukets expansion kommer handla om kasseodlingar av karnivoriska arter som 
laxfiskar i näringsfattiga sjöar och kraftmagasin då tillgången på dessa är goda. I samband 
med vattenbrukets expansion ser vi även ett behov av att utveckla den inhemska 
foderproduktionen, där mikrober verkar som den mest lovande foderkomponenten.  
 

Abstract 

There is no doubt about aquacultures important role in producing high value protein with a 
substantially smaller ecological footprint than the meat industry. Even though aquaculture 
has relived the capture fish industry (about half of the food fish that is produced today 
comes from aquaculture) there is still a dependency on wild caught fish mainly for 
cultivation of carnivorous fish. With high uncertainties regarding future wild fish populations 
there are economical risks with a dependency on fish meal and fish oil. So there are both 
economic and environmental incentives for Swedish aquaculture to expand to alternative 
production lines where closed cultivations methods are used and with feed that is not based 
on animal protein. A great part of the expansion of the Swedish aquaculture will be cage 
cultivation of carnivorous species such as salmonids in nutrient-poor lakes and water power 
plants magazines as the availability of these are great. In connection to the aquaculture 
expansion we see a need to develop domestic feed productions where microbes are viewed 
as the most promising feed component.   
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1. Introduktion 

I en värld där intervallen mellan nyheter om miljöproblem blir allt kortare och kortare 
samtidigt som världens population förutspås öka till 9.6 miljarder vid år 2050 är det lätt att 
oroas över problemen med framtida matförsörjning. Jordbruk och betesmark tar idag upp ca 
hälften av den landareal som inte är täckt av vatten, is eller öken. Samtidigt är jordbruket 
den enskilt största källan till försämrade ekosystem och minskad biodiversitet (World 
Resources Institute, 2013). Incitamenten att förändra det rådande system vi har för 
matförsörjning är alltså starka, och vattenbruket är en sektor som får alltmer förtroende från 
experter att tackla denna roll.  
  
Denna rapport syftar till att utreda världens, men framförallt Sveriges, möjligheter att 
genom vattenbruket bedriva en hållbar matproduktion. För att svara mot detta syfte har vi 
upprättat ett par mål: 

 Jämföra tre tänkbara produktionsled inom svenskt vattenbruk med avseende på 
styrkor, svagheter, hot samt möjligheter. 

 Utforska vattenbrukets beroende av animaliskt protein och konsekvenserna av detta 
beroende. 

 Identifiera möjligheter och hinder för Sverige att bedriva en hållbar, inhemsk 
foderproduktion. 

 

2. Metod 

Denna rapport är en litteraturstudie och de litterära källor som har används är framförallt 
tekniska rapporter från erkända organisationer. För att öka relevansen hos denna studie har 
vi använt oss av relativt nypublicerade rapporter då vattenbruket står under ständig 
utveckling. 
 
För vattenbruksmetoderna valdes en öppen (kasseodling) och en sluten (RAS) metod. SWOT-
analys är ett verktyg som används för att presentera styrkor, svagheter, möjligheter samt 
hot hos det studerade projektet. Vår SWOT-analys syftar till att ge en sammanfattande 
översiktisbild över de resultat som denna studie ledde fram till. Jämförelsestudien baseras 
på tre tänkbara/troliga produktionsled inom svenskt vattenbruk; Regnbåge odlad i 
kasseodling, Gös odlad i RAS, samt Tilapia odlad i RAS. Valet av fiskarter motiveras av att de 
är populära matfiskar (Regnbåge, Gös) och/eller deras goda odlingsegenskaper (Tilapia).  
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3. Bakgrund 

3.1 Vattenbrukets roll för matförsörjningen 

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling av vattenlevande organismer som innefattar 
fiskar, musslor, kräftdjur och alger. Syftet för vattenbruket är främst odling av fisk och 
skaldjur för konsumtion men innefattar även odling av fisk för utsättning i hav och sjöar och 
för vidareuppfödning. Sättfiskodling som det också kallas görs i syfte att förbättra 
möjligheterna för sportfiske men även för att förbättra den biologiska mångfalden (Svenskt 
Vattenbruk, 2014). Experter är idag överens om att den ökade efterfrågan på fisk och 
skaldjur ska tillförses genom vattenbruket. Bestånden av vild fisk för fångst är idag globalt 
sätt enormt högt belastade med ungefär hälften av fiskbestånden maximalt exploaterat, en 
fjärdedel utarmade eller återhämtar sig från utrotning och för en fjärdedel av det totala 
fiskebeståndet bedöms det finnas potential att utöka fisket mer än idag (FAO, 2001-
2015).  Vattenbruket har ökat kraftigt de senaste 60 åren och år 2012 så konsumerades det 
lika mycket odlad fisk som vildfångad fisk (FAO, 2014). Globalt sett så ökar 
vattenbruksindustrin med 8-10 % per år och förutspås fortsätta i samma takt fram tills år 
2025 (HLPE, 2014).   
 

 
Figur 1. Totala fiskproduktionen mellan 2007 och 2012. 
 
I Sverige sker vattenbruket i liten skala i förhållande till grannländerna Norge och Danmark. 
Sverige importerar idag cirka 80 % av den fisk som konsumeras eller används till förädling 
(SLU, et al., 2015). År 2013 producerade svenskt vattenbruk 11633 ton matfisk, av denna 
produktion bestod 84 % av regnbåge. Förutom regnbåge producerades främst röding (1818 
ton) och musslor (1702 ton) (Jordbruksverket, 2013). Motsvarande siffra i Norge, som har 
haft en omfattande satsning på vattenbruket sedan 70-talet, är 1.3 miljoner ton fisk. Bara 
exporten av lax i Norge är cirka 600 000 ton lax årligen. En viktig faktor bakom Norges 
framgång med vattenbruk är de gynnsamma förhållanden i Norges fjordar där Golfströmmen 
kommer in med varmt vatten. I Norge används framför allt kasseodlingar där man stänger in 
fisken i boxar av nät. Fodret består nästan uteslutande av torrfoder med en kombination av 
fiskmjöl, fiskolja och andra tillsatser av vitaminer. Foderkostnaderna är den enskilt högsta 
kostnaden i hela verksamheten (FAO Norway, 2015). 
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Vattenbruksproduktionen har gång på gång överträffat den förväntade produktionen, och 
det finns inget som talar för att detta skulle sluta. Vattenbruket är i grunden ett mer effektivt 
produktionssätt än vad boskapsproduktionen är. Produktionskedjan vid vattenbruk är både 
kortare och mer effektiv än vid vildfiske, men framförallt är det kontrollen över 
vattenbruksproduktionen som står i kontrast till den fallerande kontrollen över vildfiskerier, 
där stigande priser på bränslen ger ett oproportionerligt utslag på kostnaderna. Tillgången 
på vildfisk är en annan faktor som talar för ett utökat vattenbruk. Livsmedelskedjor 
efterfrågar idag en stabil tillförsel av uniforma fiskfiléer med hög spårbarhet, vilket 
vildfiskerier inte kan förse dem med (World bank, 2007).  
 
Om man jämför proteinintag från vattenlevande djur med landlevande så finns många 
fördelar med att ändra på det rådande tillståndet i Sverige, där vi konsumerar närmare 90 kg 
vitt och rött kött per år och person i jämförelse med 20 kg fisk per år och person (Stockholms 
Lantbruks Universitet, et al., 2015). Odlad fisk konverterar på ett mer effektivt sätt om föda 
till sin egen tillväxt än vad landlevande djur gör. För att producera 1 kg biff så krävs 61 kg 
spannmål och motsvarande siffra för fisk är 13 kg (HLPE, 2014). Det ekologiska fotavtrycket 
är också lägre för vattenbrukssystem än för andra former av produktion av kött från 
landlevande djur. Då den odlade fisken kan produceras nära konsumenterna med olika typer 
av recirkulerande vattenbruksmetoder kan ett mer självförsörjande system skapas 
(Stockholms Lantbruks Universitet, et al., 2015). 
 

3.2 Vattenbrukets utmaningar 

Näringsbehovet hos fiskar medför att de har en lägre flexibilitet i sin diet än vad de flesta 
landlevande boskapsdjuren har. För det första odlas ofta helt karnivoriska arter som kräver 
en diet med ett högt proteininnehåll. Dessa fiskar utnyttjar kolhydrater som energikälla på 
ett dåligt sätt, och en del forskning visar att inkluderandet av kolhydrater kan vara skadligt 
för dessa fiskar (FAO, 1980). Ur ett livscykelperspektiv står fodret för närmare 90 % av den 
klimatpåverkan som kommer från odlad fisk och skaldjur och fodret har identifierats som 
den största orsaken till ett antal miljökonsekvenser för vattenbruket som landanvändning, 
försurning, klimatförändring, energianvändning och vattenanvändning (Mungkung et al., 
2013).  Detta beror i stor utsträckning på andelen animaliska produkter i fodret, eftersom 
odling av vegetabiliska råvaror har betydligt lägre klimatpåverkande utsläpp. Vid odling av de 
mest populära matfiskarna i Sverige (lax, regnbåge, torsk, m fl) är man beroende av en viss 
andel fiskmjöl och fiskolja. Hur mycket foder som behövs är starkt kopplat till vilken fiskart 
som odlas. Ju lägre ner i den biologiska näringsväven den odlade arten är desto mindre foder 
krävs. De mest populära matfiskarna i Sverige är dock alla karnivorer och befinner sig högt 
upp i näringsväven (Angervall, et al., 2008).  
 
I vattenbrukets utvecklingsfas var inte foderproduktion ett större problem men i samband 
med vattenbrukets snabba ökning i omfattning krävs det att foderproduktion kan möta 
denna trend. År 2008 var 31.5 miljoner ton odlad fisk och skaldjur direkt beroende av 
externa foder, vilket motsvarade 46.1 % av den totala vattenbruksproduktionen för samma 
år. Foderproduktion för vattenbruket förutspås öka kraftigt med 11 % per år från 29.2 
miljoner ton år 2008 till 71 miljoner ton år 2020.  Framförallt är det karnivoriska fiskar som 
idag är beroende av vildfångad fisk för att få sitt proteinbehov tillfredsställt. År 2008 
användes 60.8 % av världens producerade fiskmjöl till vattenbrukssektorn och motsvarande 
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siffra för fiskolja var 73.8 % (Tacon, Hasan, & Metian, 2011). I Sverige utförs vattenbruket 
traditionellt på glesbygden där svårigheter med logistik och kapitalförsörjning ofta finns. Det 
finns dock goda möjligheter att kombinera vattenbruket på dessa områden med jordbruk 
samt turism för att underlätta finansieringen av projekt. Vid etablering av vattenbruk finns 
ofta problem med var verksamheten ska lokaliseras och det kan uppstå konflikter med andra 
intressen så som rekreation, det vill säga att folk bosatta i närhet av 
vattenbruksverksamheten motsätter sig till att verksamheten ska ske just där (Statens 
offentliga utredningar, 2009). 
 
Det finns både positiva och negativa miljöeffekter som konsekvens av vattenbruket.  
Vid odling av vissa typer av fiskar som lax och räkor finns risker kopplade till 
ekosystemförstörelse, avfallsutsläpp, spridning av invasiva arter och sjukdomar, och en ökad 
belastning på de vilda bestånden av fisk som konsekvens av en ökad produktion av fiskmjöl 
och fiskolja. Vid odling av herbivoriska eller omnivoriska fiskarter som inte har samma behov 
av animaliskt protein i sitt näringsintag minskar belastningen på de vilda fiskbestånden 
drastiskt.  Vid vattenbruk baserat i hav och sjöar så kan foderspill samt fiskfekalier leda till 
övergödning av närliggande vattendrag. Kväveutsläpp av ämnen som ammoniak kan 
dessutom när de överstiger det omgivande vattnets buffertkapacitet göra vattnet giftigt för 
fiskarna vilket i kombination med övergödning ger höga risker för sjukdomar (Naylor et al., 
2000). Odling av alger och musslor har fått ett allt större användningsområde inom 
vattenbruket där de kan användas som exempelvis gödsel eller biobränsle. En annan fördel 
med odling av alger och musslor är att de tar upp de närsalter som bildas vid vattenbruket 
som sedan kan tas ut ur vattnet vid skörd (Svenskt Vattenbruk, 2014). Problemet med hur 
avfallsströmmar skall hanteras gäller för alla typer vattenbruksmetoder och det är de 
nationella lagarna som styr hur avfallet skall hanteras (FAO, 2014). I Sverige finns många 
naturligt näringsfattiga reglersmagasin och vattenkraftdammar där ett näringstillskott från 
avfallsströmmar från vattenbruk i andra områden skulle kunna göra dessa områden mycket 
lämpliga för vattenbruk. 
 
Vilken effekt som ett utökat vattenbruk kommer att ha på vildfisket är starkt kopplat till 
vilket marknadspris som fisk kommer att ha i framtiden. Om fisk från vattenbruk och 
vildfångad fisk kan substituera varandra, kan en ökad produktion från vattenbruket leda till 
ett lägre pris på fisk. Detta skulle initialt kunna leda till en större ansträngning från 
fiskeflottan att öka sina fångster, i försök att öka intäkterna för att täcka sina fasta 
kostnader. I längden förväntas dock ett lägre pris på matfisk att leda till minskat vildfiske och 
en återhämtning av de vilda fiskbestånden. Även om ett utökat vattenbruk i längden 
kommer att leda till en lägre efterfrågan på vildfångad matfisk kommer en snabb utökning av 
vattenbruket leda till att efterfrågan på foderfisk att öka. Därför kommer en viktig 
miljömässig faktor för det karnivoriska vattenbruket vara att hitta ersättare till fiskmjöl och 
fiskoljan (Delgado, 2003).  
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4. Resultat 

4.1 En omställning av fiskeproduktionen 

I en rapport från statens offentliga utredningar (SOU) konstateras det att Sverige har mycket 
goda möjligheter att expandera och intensifiera vattenbruket tack vare vår stora tillgång på 
vatten med många sjöar och långa kuster. Den absolut största delen av vattenbruket i 
Sverige är kasseodling för odling av regnbåge i sötvatten och denna del av vattenbruket har 
störst omsättning och vinst. Foder till odlad regnbåge består i dagsläget till största del av en 
kombination av fiskmjöl och fiskolja. På senare år har en allt större andel av fiskmjölet och 
fiskoljan bytts ut mot vegetabiliska tillsatser och möjliggjort en minskning av andelen 
fiskmjöl från 60 % till ca 25-30 % och för fiskoljan från 40 % till ca 20-25 %.  
I Sverige består foderfisk som används för att producera fiskmjöl och fiskolja främst av sill, 
strömming, skarpsill och tobis. Dessa bestånd bedöms som starka i Sverige och kan på längre 
sikt fortsätta att användas som foderfisk utan att riskera utarmning av de vilda bestånden 
(Statens offentliga utredningar, 2009). 
 
Odling av andra typer av fisk samt nya vattenbruksmetoder och foder är under utveckling i 
Sverige. Som en del av målen i en rapport om strategin åren 2012-2020 för svenskt 
vattenbruk av Jordbruksverket så skall nya odlingstekniker utvecklas och en odling av fler 
arter ske. Vikten av en utveckling av nya foderslag understryks också eftersom den 
nuvarande praktisen med foder baserad på vilda fiskebestånd inte anses vara långsiktigt 
hållbart (Jordbruksverket, 2012). 
 

4.2 Vattenbruksmetoder 

Metoder för hur vattenbruk tillämpas kan delas in i två kategorier: öppna och slutna system. 

4.2.1 Öppna system 

Öppna system består i huvudsak av kasseodling som också är det mest förekommande 
odlingsformen i Sverige där nätkassar placeras ut i områden med mycket vatten som t.ex. 
stora sjöar och kraftverksmagasin. I Östersjön är inte ökade utsläpp av närsalter tolererade 
om de inte kan kompenseras, t.ex. genom musselodlingar som kan rena utsläppen av 
närsalter i anslutning till kassarna, varav nyetablering av kasseodlingar inte förekommer i 
Östersjön i dagsläget (Svenskt Vattenbruk, 2014). Vid kasseodling finns risker att den odlade 
fisken rymmer från inhägnaden och förökar sig med den vilda populationen fisk vilket kan 
orsaka genetiska förändringar hos den vilda populationen. För odlade arter som naturligt 
inte ingår i den Svenska fiskefaunan är riskerna ännu större vid rymningar då det är en risk 
mot den biologiska mångfalden. Den icke inhemska arten Regnbåge som är den mest odlade 
fisken i Sverige bedöms inte utgöra något hot mot den biologiska mångfalden då den har 
svårt att reproducera sig i Svenskt vatten. Rymningar kan t.ex. bero på: haveri på 
nätkassarna på grund av t.ex. oväder, sabotage då nätkassarna skärs sönder av människor, 
samt att rovdjur förstör näten för att komma åt den odlade fisken (Jordbruksverket, 2013). 
 
Det finns även risker kopplade till smittspridning och sjukdomsspridning vid kasseodling, 
både för kasseodlingarna som är i direkt kontakt med de omliggande vattenmassorna och för 
förrymd fisk. Vid kasseodling används även olika typer av bekämpningsmedel för att 
förhindra påväxt av t.ex. alger och musslor. Många av de likvärdiga bekämpningsmedel som 
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används inom sjöfarten i samma syfte har visats vara mycket giftiga för vattenlevande 
organismer och de anrikas även i sedimentet. Riskerna med spridning av odlad fisk, 
smittspridning och risker kopplat med bekämpningsmedel undviks helt med slutna system 
som RAS (Jordbruksverket, 2013). 

4.2.2 Slutna system 

Till de slutna vattenbruksmetoderna hör RAS (recycling aquaculture system), bioflock och 
akvaponi. RAS är en relativt modern och högteknologisk vattenbruksmetod där alla 
odlingsbara fiskar kan odlas och vattnet som används i systemet hela tiden 
återanvänds.  RAS anläggningar är vanligen placerade på land och tar därför upp en minimal 
landyta i jämförelse med öppna system och det sker ingen miljöpåverkan på omgivande 
närområden. Vattnet renas kontinuerligt på organiska ämnen och metaboliter med 
mekaniska och biologiska filter och gasutbyten vilket gör att goda levnadsbetingelser kan 
säkerhetsställas i odlingstankarna. Även vattentemperaturen kan bestämmas vilket gör att 
fiskar kan odlas med snabbare tillväxthastighet än vad de normalt skulle göra med en kallare 
temperatur. Nackdelarna med RAS är att investeringskostnaderna och driftkostnaderna är 
högre än för ett öppet system i och med att RAS är ett tekniskt komplicerat system där 
energiåtgången är stor (SLU, et al., 2014). I RAS renas viktiga näringsämnen kontinuerligt 
från systemet och kommer normalt inte till någon nytta. Dessa näringsämnen kan t.ex. säljas 
och användas som ekologiskt gödsel för jordbruket förutsatt att inte halten av miljöfarliga 
kemikalier är för stor. Andelen miljöfarliga kemikalier i näringsämnena är beroende av vilket 
foder som används (Bruno, 2014). 
 
Det råder osäkerheter kring hur lönsam en RAS-odling är i jämförelse med en kasseodling. 
Under 2014 så undersökte norska myndigheter frågan och de slog fast att det kostar 5-10 
norska kronor mer att producera ett kg lax i RAS i jämförelse med kasseodling. De 
konstaterade alltså att med rådande prissättning kan inte de recirkulerande systemen 
konkurrera med de öppna. Samtidigt så konstaterade de att om miljökraven på de öppna 
odlingarna stärktes skulle konkurrenskraften för de slutna systemen att öka (Bruno, 2014). 
 
Bioflock är ett annat landbaserat och slutet vattenbrukssystem som har sitt ursprung i Asien 
för cirka 5000 år sedan. I en Bioflock renas vattnet i samma vatten som odlingen genom ett 
mikrobiellt ekosystem. Till skillnad från andra odlingsmetoder behövs inte externt foder 
tillsättas utan fiskarna och skaldjuren som odlas kan äta direkt av mikroberna som i sin tur 
äter av de utsöndrande näringsämnena från fiskarna och skaldjuren och eventuellt foderspill 
(SLU, et al., 2014). Denna odlingsform kräver en högre vattentemperatur och lämpar sig 
därför i tropiska områden men det finns idag projekt i Sverige där man utnyttjar spillvärme 
från industri med en Bioflock för att öka temperaturen. Ett exempel på detta är ett projekt i 
Uppsala där man ska odla jätteräkor. Spillvärme kommer från en närliggande fabrik och 
räkorna äter förutom mikrober matrester från företaget Findus egen produktion (Kihlberg, 
2015). I Bioflock lämpar det sig att odla fiskar anpassade för näringsrika vatten som: gös, 
tilapia, sutare och karp (Svenskt Vattenbruk, 2014). 
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4.3 Fodertyper 

Här utreds vilka foderkomponenter som används inom vattenbruket samt vilka huvudsakliga 

begränsningar och möjligheter som finns för respektive foderkomponent. 

4.3.1 Fiskmjöl och fiskolja 

Det finns ett flertal anledningar till att fiskmjöl och fiskolja är favoriserade ingredienser i 
fiskfoder, bland annat för: 

 sitt höga innehåll av protein, aminosyror, mineraler och essentiella fettsyror; 

 sin goda smak och höga smältbarhet, vilket ökar tillväxten hos fisken samt minskar 
foderavfallet; och 

 hälsofördelar som förbättrat immunförsvar, överlevnadstal och minskat antalet fall 
av missbildningar. 

 
Under tidigt 90-tal användes 23 % av den totala fiskefångsten världen över till att producera 
fiskmjöl och fiskolja. Motsvarande siffra år 2012 var 10 %. Denna reduktion har skett genom 
en effektiv utveckling och användning av ersättare för fiskmjöl, som vegetabiliskt protein, 
avfallsrester från fisk och boskap, samt framsteg inom framavlingen av fiskarter som har en 
bättre foderomvandling. Eftersom foderkostnaden är en signifikant faktor i 
produktionskostnaden, fungerar detta som ett starkt incitament för den teknologiska 
utvecklingen att ta fram billigare och hållbara foderlösningar (HLPE, 2014).  Den fisk som 
reduceras till fiskmjöl består av små pelagiska arter som inte har en tillräcklig avsättning på 
konsumtionsmarknaden. I våra vatten handlar det främst om sill, strömming, skarpsill och 
tobis, medan utanför Sydamerikas kust så handlar det om främst ansjovis. Volymen fiskmjöl 
och fiskolja som årligen produceras är därför starkt kopplad till den årliga fångsten av dessa 
arter (Angervall, et al., 2008). Den fisk som reduceras till foder fångas ofta genom trålning, 
vilket är en icke selektiv fiskemetod som innebär stora bifångster av marina djur. Dessa 
bifångster kan innehålla arter som är hotade och skyddade samt juveniler. Bottentrålning 
kan skapa långvariga skador på de marina ekosystemen, vilket förstärker den miljöpåverkan 
som kommer från användningen av fiskmjöl och fiskolja (Engvall, 2012). 
 
Vattenbruket står idag i konkurrens om fiskmjölet, då detta är en primär proteinkälla i 
kosten hos nötkreatur, fjäderfän samt grisar. Vattenbruket är, och har varit det senaste 
decenniet, den största konsumenten av både fiskmjöl (68 % av den globala produktionen) 
och fiskolja (74 % av den globala produktionen) (Rana, et al., 2009). Anledningen till detta är 
att boskapssektorn har allt mer gått över till vegetabiliskt baserat foder. Att fullt ut ersätta 
fiskmjöl och fiskolja med vegetabiliska alternativ är i dagsläget inte möjligt vid odling av 
karnivoriska fiskar och skaldjur. Studier har visat att när vegetabiliskt protein ersätter 
fiskmjöl i fodret så har flera arter visat upp en lägre tillväxthastighet och högre dödlighet. 
Denna situation väcker oro över att det spirande vattenbruket kommer att öka priset på 
dessa varor och sätta press på fiskeflottorna att fånga mer foderfisk. Inom 
vattenbrukssektorn så är de största konsumenterna av fiskmjöl räkor (22.8 %), havsfiskar 
(20.1  %), laxfiskar (19.5 %) samt karpfiskar (14.9 %). En framtida ökad produktion av fiskmjöl 
och fiskolja för att möta efterfrågan från både vattenbruket och boskapssektorn är osannolik 
då fiskeflottornas årliga fångst av foderfisk avtar. Eftersom vattenbruket inriktar sig mot 
högvärdiga marina arter och en upptrappning av karpodlingen kommer beroendet av 
fiskmjölet att vara riskfyllt och konkurrensen mellan boskapssektorn och vattenbruket kan 
bli hårdare om man inte finner något alternativ till fiskmjölet (Rana, et al., 2009). 
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Under 2012 användes 12.3 miljoner ton fisk till att producera foder och den globala 
vattenbruksproduktionen för samma år var 66.6 miljoner ton. Det globala förhållandet var 
därför 5.4:1 och trenden är att detta förhållande kommer att öka. Detta samband gäller dock 
inte för vissa karnivoriska arter där så mycket som 1.3 till 5 gånger biomassa från foder krävs 
i relation till fisken som produceras. Många av arterna som tillhör en högre trofisk nivå är 
arter som har ett högt marknadsvärde och de säljs i princip exklusivt till rikare konsumenter i 
utvecklade länder. De små pelagiska fiskarterna, vilka har ett högt innehåll av näringsämnen 
och fleromättade fettsyror, som används till att producera foder åt odlad fisk med en högre 
trofisk nivå skulle ha en större effekt i termer av matsäkerhet och näring om de istället 
såldes på den lokala marknaden i low-income food-deficit countries (LIFDCs) (HLPE, 2014).   
 
Över tid så förväntas den totala användningen av fiskmjöl inom vattenbruket att minska. 
Mellan 2005 och 2008 så avtog användningen från 4,23 miljoner ton till 3,72 miljoner ton 
och förväntas avta till 3,49 miljoner ton fram till år 2020. De bakomliggande orsakerna till 
denna minskning kan vi finna i det minskade utbudet av fiskmjöl och fiskolja, som har sin 
bakgrund i en stramare kvotering, en ökad kontroll över oreglerat fiske samt en ökad 
användning av mer kostnadseffektiva ersättare till fiskmjölet. I motsats till fiskmjölet 
förväntas användningen av fiskolja inom vattenbruket att öka över tid, om än långsamt. 
2008 så använde vattenbrukssektorn 782 000 ton fiskolja och denna siffra förväntas öka till 
908 000 ton till år 2020. Den ökade användningen förväntas att förflyttas från laxfiskar till 
marina fenfiskar och kräftdjur på grund av avsaknaden av kostnadseffektiva alternativa 
lipidkällor som är rika på långkedjiga fleromättade fettsyror. En större andel av fiskmjölet 
och fiskoljan förväntas att komma från restprodukter från fisk, både vildfångad och odlad. 
Under 2007 estimerades det att 25 % av allt fiskmjöl kom från restprodukter. Denna andel 
kommer att öka allt eftersom det blir mer och mer lönsamt att bearbeta detta material 
HLPE, 2014).   
 

4.3.2 Mikrober 

Mikroorganismer eller mikrober som de också kallas, innefattar mikroalger, bakterier, 
mikrosvampar och virus. Dessa har blivit ett allt mer intressant ämne för vattenbruket då de 
totalt sett har en större biomassa och uppvisar en större diversitet än alla andra organismer 
på jorden. Trots att de har vitala ekosystemfunktioner som att genom fotosyntesen 
omvandla koldioxid till syre är mikrober de minst kända organismerna. Idag känner vi till 
funktionen, formen och strukturen för cirka 10 % av alla mikrober och endast 1 % kan idag 
odlas vilket gör att det problematiskt att undersöka dem (Zhou, et al., 2009). 
 
Historiskt sett är det idisslare som har hjälpt människan att omvandla för oss icke ätbara 
näringsämnen till ätbara näringsämnen. Det är mikroberna som lever i idisslarens vom som 
har utfört detta arbete. Tack vare modern bioteknologi kan vi idag utföra samma process 
som sker i idisslarens vom med hjälp av mikroalger, bakterier och mikrosvampar i 
bioreaktorer. I likhet med växter så kan mikroberna skapa alla de näringsämnen som vi 
behöver som protein, kolhydrater, fetter och vitaminer från enbart mineraler och korta 
kolkedjor. Mikrober har utgjort basen i födoväven för alla djurs evolution sedan vår 
evolution började i urhavet. Vårt näringsbehov stämmer därför väl överens med vad 
mikroberna har att erbjuda (SLU, et al., 2014). 
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I jämförelse med växter så har mikrober en enormt hög tillväxthastighet. Detta eftersom 
växter måste tillförlita sig på ett rotsystem för att suga upp näring ur sin omgivning medan 
mikrober badar i näringslösningen. En direkt humankonsumtion av mikrober är dock inget 
alternativ, just på grund av den höga tillväxthastighet som mikroberna har. Vid en hög 
proteinproduktion krävs en hög aktivitet av information från arvsmassan, vilket resulterar i 
höga halter av budbärar-RNA (mRNA). mRNA är den länk som existerar mellan vårt DNA och 
proteinsyntesen i våra celler. Landlevande djur, människan inkluderad, ackumulerar dess 
nedbrytningsprodukt, urinsyra, vilket kan ge upphov till både gikt och njursten. Fisk har till 
skillnad från de landlevande djuren kvar alla de enzymer som bryter ned urinsyran till 
vattenlösligt urea som sedan utsöndras genom gälarna. Därför kan mikrober vara en viktig 
komponent i fiskfoder (SLU, et al., 2014).  
 
Fördelarna av att använda ett mikrobbaserat foder inom vattenbruket är potentiellt enorma 
då mikrober kan förbättra metabolismen och reglera PH-nivåer hos organismer som förtär 
dem. Detta resulterar i bättre hälsa för förtäraren då mikrober kan öka aktiviteten hos vissa 
enzym som stimulerar tillväxt hos akvatiska djur. Mikroberna kan även förbättra 
immunförsvaret hos de organismer som förtär dem och på så sätt förbättra skyddet mot 
sjukdomar (Zhou, et al., 2009). En annan fördel med mikrobbaserat foder, om produktionen 
baseras på avfallsströmmas av korta sockerkedjor eller andra kolkedjor, är att produktionen 
blir helt oberoende av bördig mark, väder och vind eftersom produktionen sker i 
stålcylindrar där man har fullständig kontroll över betingelserna. Inom Sverige finns det goda 
möjligheter att producera ett mikrobbaserat foder på grund av våra tillgångar på 
biobaserade råvaror från skogs- och pappersindustrin men även från jordbruket. Här finns 
även ett välorganiserat system för sopsortering, där matavfall kan utgöra en betydande 
andel av tillgängligt substrat för omvandling av restprodukter till mikrobbaserat foder (SLU, 
et al., 2014). 
 
Det som är problematiskt vid ett utökat användande av mikrober är bristen på kunskap om 
mikrobernas egenskaper. Skadliga mikrober som kan orsaka sjukdomar kan snabbt föröka sig 
och orsaka katastrofala konsekvenser för de odlade arterna om inte vattenmiljön 
kontrolleras så att inte det finns möjlighet för deras reproduktion (Zhou, et al., 2009). 
Produktionen av mikroalger eller bakterier med mycket höga halter av höggradigt omättade 
fettsyror är idag för dyr för att användas i de flesta vattenbruksfoder, men mer 
kostnadseffektiva produktionsmetoder kan komma att ändra detta i framtiden (Tacon, 
Hasan, & Metian, 2011). I en studie av Virginia Polytechnic Institute and State University 
undersöktes hur räkors egenskaper förändras vid 5 olika typer av fodersammansättningar. I 
3 av fodersammansättningarna ersattes sojaprotein och fiskmjöl av mikrober. 
Undersökningen visade inga skillnader för överlevnad mellan de olika recepten men för 
tillväxthastighet var recepten innehållande mikrober bättre än dem utan. I undersökningen 
testades även att använda torkade mikrober som foder med samma goda resultat som med 
icke torkade mikrober. Torkade mikrober kan med fördel tillämpas av RAS och på fler 
akvatiska djur (Kuhn, et al., 2009). 
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4.3.3 Vegetabiliska produkter 

Fiskfoder innehåller vanligtvis mellan 15 till 50 % protein. Detta spann är tillräckligt för att 
flertalet fiskarter ska få en optimal tillväxt. Dock så saknar vegetabiliska proteinkällor viktiga 
aminosyror så som lysin, metionin och tryptofan. Detta är inte det enda problemet som 
okonventionella foder har. Den odlade fiskens diet måste tillhandahålla en passande 
energikälla som är i rätt balans med avseende på; 

 proteiner, 

 mineraler, 

 lipider, 

 kolhydrater, samt 

 vitaminer och tillväxtfaktorer. 
 
Vattenbruksindustrin har under flera år insett vikten av att tillsätta vegetabiliska foderämnen 
i dieten för de fiskar man odlar. Framförallt av ekonomiska skäl då priset på kommersiella 
foder som innehåller fiskmjöl och fiskolja är en så pass stor del av kostnaden för hela 
processen men även av miljömässiga skäl som att minska trycket på de vilda fiskebestånden 
(Gatlin et al., 2007). I jämförelse med de animaliska foderkomponenterna som fiskmjöl och 
fiskolja så är marknadspriset på vegetabiliska alternativ mycket mer stabila över tid, se figur 
2 nedan.  
 
 
 

 
Figur 2. Marknadspriser på några foderkomponenter (Index Mundi, 2015 & FAO, 2015) 
 
Teknologiska framsteg kan möjligtvis reducera riskerna för ökade priser och överfiske genom 
att tillförse alternativ till fiskmjöl och fiskolja. Andelen fiskmjöl i fiskfoder har minskat över 
de senaste åren, dels genom att partiellt substituera proteinrika oljefrön och spannmål med 
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fiskmjöl för karnivoriska fiskar och skaldjur. Den huvudsakliga faktorn som begränsar utbytet 
av fiskmjöl mot vegetabiliska mål är förekomsten av element inom de vegetabiliska målen 
som hämmar näringsupptaget hos karnivoriska fiskarter. Denna effekt kan motarbetas 
genom ett genetiskt urval av den odlade fisken eller genom bättre foderprocessningsteknik. 
Vegetabiliska substitut för fiskmjöl måste också adressera frågor som smak, utseende och 
näringsinnehåll. Växtförädlare har sedan långt tillbaka modifierat sojabönor och andra 
spannmål för att producera foderingredienser med mer önskvärda kvalitéer, både genom att 
ta bort antinutrionella faktorer och genom att öka andelen önskvärda proteiner (Delgado, 
2003). 
 
Sojamjöl är den vanligaste källan till växtprotein som används i sammansatt fiskfoder.  Foder 
för herbivorer, omnivorer och kräftdjur innehåller oftast mellan 15-30 % sojamjöl, med ett 
medelvärde på 25 % under 2008. Andra växtproteiner som alltmer används är 
majsprodukter, baljväxter, mjöl från oljefrön samt protein från andra spannmålsprodukter. 
Alternativa lipidkällor till fiskoljan används även i större utsträckning idag. 
Nyckelalternativen till fiskoljan inkluderar vegetabiliska oljor, företrädesvis sådana med ett 
högt omega-3 innehåll, och fjäderfäolja. Med avseende på dess komposition verkar sojamjöl 
som en bra foderkomponent för vattenbruket. Sojamjölet har ett proteininnehåll på ungefär 
47-50 %, 5-6 % aska, 1 % lipider samt ungefär 40 % kolhydrater. Lysininnehållet i sojamjöl 
motsvarar nästan innehållet i fiskmjöl, men sojamjölet är otillräcklig i sitt innehåll av 
tryptofan samt svavelinnehållande aminosyror. Avsaknaden av dessa aminosyror gör att 
sojamjölet inte kan utgöra den enda proteinkällan i fodret, därför blandas sojamjölet med 
andra fodertillsatser när det används för att framställa fiskfoder (FAO, 1980).  
 
Även om inkluderandet av sojamjöl i fodret inte medför några problem för produktionen av 
foder så har man stött på problem gällande smakligheten och tillgängligheten av 
näringsämnen. Ett flertal undersökningar har visat att en kraftig upphettning av sojamjölet 
inte bara gör fodret mer attraktivt för fisken utan även förbättrar tillgängligheten av 
näringsämnen i fodret. Detta uppnås för det första genom att avaktivera trypsinhämmare, 
för det andra genom att denaturera proteinet och på så vis göra det mer lättsmält och 
slutligen genom att avgifta dess naturliga gifter. Det finns studier som indikerar att även när 
sojamjölet upphettas så presterar det under förväntan med tanke på dess komposition av 
aminosyror. I en studie med kattfisk visades att även sojamjöl som var förstärkt med lysin, 
cystin, metionin gav ett sämre resultat med avseende på tillväxt i jämförelse med 
traditionellt fiskmjöl. Slutsatsen var att sojamjölet innehöll någon tillväxthämmande faktor 
eller att kattfisken inte kunde utnyttja de fria aminosyrorna. Andra studier har dock visat att 
den senare slutsatsen troligen är felaktig eftersom både karp och laxfiskar kan utnyttja de 
fria aminosyrorna (FAO, 1980).   
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4.4 Fiskarter 

Val av foder, metod för utfodring samt levnadsbetingelser är alla faktorer som påverkar 
fiskars hälsa, tillväxthastighet, och feed conversion ratio (FCR) eller förmåga att omvandla 
foder till tillväxt av biomassa. Denna praxis varierar mellan olika geografiska platser och tid 
men den data som presenteras gäller för kommersiell odling av fiskar med kommersiellt 
foder. Värt att notera är att för fiskar som utfodras med fiskmjöl och fiskolja räknas inte den 
fisk som går åt för att producera dessa foder med i FCR. Till exempel en odlad lax som äter 
ett foder som till hälften har ett marint ursprung går det åt ca 3 kg foderfisk för att 
producera 1,3 kg foder, vilket räcker till att odla 1 kg lax, som i sin tur ger 0,6 kg fiskfilé. 
Totalt sett går det alltså åt ca 5 kg foderfisk per kg laxfilé medan FCR är lika med 1,3 i detta 
fall (Angervall, et al., 2008).   
 

 Projektion över andel fiskmjöl och fiskolja för 2015 

Typ av fisk FCR Andel fiskmjöl [%] Andel fiskolja [%] 

Regnbåge 1.0 25 18 

Tilapia 1.5 3.0 1.0  

Gös 1.3-1.5 25 18 

Figur 3. Projektion över andel fiskmjöl och fiskolja i kommersiellt foder (New & Wijkström, 
2002). 
 

4.4.1 Regnbåge 

Regnbåge är den mest odlade fisken i Sverige idag och produktionen omsätter årligen 210 
miljoner kronor vilket motsvarar cirka 70 % av det Svenska vattenbruket. Regnbåge bedöms 
ändå ha fortsatt god utvecklingspotential för odling i Sverige. Framförallt genom kasseodling 
i regleringsmagasin och näringsfattiga sjöar. Regnbåges etablering på marknaden gör att det 
finns stor efterfråga men även hård konkurrens vilket påverkar lönsamheten (Statens 
offentliga utredningar, 2009). 
 
För laxfisk är foderpriset den överlägset högsta kostnaden i hela produktionen. I och med att 
priset på fiskmjöl och fiskolja ökar årligen har en allt större andel vegetabiliska 
foderkomponenter ersatt fiskmjölet och fiskoljan. Men för att säkerhetsställa fortsatt 
lönsamhet såväl som hållbar utveckling krävs en förändring av det kommersiella fodret för 
regnbåge (Rana, et al., 2009).  I kommersiell regnbågsuppfödning används en varierad 
fodersammansättning för olika stadier i regnbågens uppfödning. Under hela 
uppfödningsperioden består fodret av cirka 10 % fiskolja och 20 % vete medan för fiskmjöl så 
är andelen 68 % i första stadiet av regnbågens liv och minskar sedan stegvis till cirka 30 % 
när laxen har blivit mogen. Det är framförallt sojamjöl och animaliska restprodukter som 
ersätter fiskmjölet i regnbågens mogna ålder med andelar på 10 % för sojamjöl och 8 % för 
animaliska restprodukter. Den genomsnittliga kostnaden för produktion är cirka 1.20–2.0 
USD/kg. Priset på lax ligger idag på 5.58 usd/kg (FAO, 2005-2015a).   
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4.4.2 Gös 

Gös är en karnivorisk fisk som tillhör aborrefamiljen. Odling sker och utvecklas framförallt i 
RAS men även i dammar. En optimal tillväxthastighet tros ligga omkring temperaturen 28 
grader. En begränsande faktor till gösodling i RAS ligger i gösens kannibalistiska natur, 
överlevnad efter de första 3 veckorna ligger på 50-90 %. Initialt har det varit problematiskt 
att odla göslarver i RAS vilket har minskat metodens effektivitet. Dock har det visat sig att 
specialkunnande och teknisk anpassning vid gösens larvstadie har varit tillräckligt för att 
överkomma detta problem (Langeland, et al., 2014). Gösen utfodras idag med regnbågsfoder 
då de exakta näringsbehoven för gösen inte är kända men utveckling på detta område 
utvecklas. Kostnaden för att producera en gös i fingestorlek i RAS är ca 0.6 USD/individ. 
Priset på gös varierar på olika platser och i tid men priset på en hel gös är ca: 5.6–12.5 
USD/kg (FAO, 2005-2015b).  
 

4.4.3 Tilapia 

Niltilapian är den mest odlade av de olika typer av tilapia som finns och är den art som 
studerats i denna rapport. Med dess tålighet för olika typer av levnadsbetingelser och 
snabba tillväxthastighet lämpar den sig utmärkt för odling. Inom Sverige är odling av tilapia 
ovanligt förekommande men globalt sätt så är tilapian en av världens mest odlade fiskar. Då 
Tilapian trivs bäst i temperaturer omkring 31-36 grader så odlas den främst i varmare klimat 
än i Sverige men kan även odlas här i RAS-system där betingelserna kan kontrolleras (FAO, 
2005-2015c).  
 
Tilapian befinner sig på en låg trofinivå och är en omnivor som i det vilda kan överleva på ett 
brett spektrum av olika födor som fytoplankton, växter, ryggradsdjur, slam och bakterier. 
Det största problemet vid utfodringen av odlad tilapia är att tillgodose fiskens behov av 
protein och aminosyror. Fiskmjöl används generellt för att tillgodose dessa behov vid odling 
av tilapia men av främst ekonomiska anledningar så sker försök att minska användningen av 
fiskmjöl. Tilapian tål större mängder av växtprotein än vad karnivoriska fiskar gör och 
fiskmjölet kan även bytas ut mot alternativa produkter som animaliska restprodukter, 
oljefrömjöl, sädrestprodukter och vattenväxter. De flesta av dessa produkter har en 
otillräcklig mängd lysin och essentiella aminosyror och kräver en tillsatser av andra foder för 
att framställa en balanserad diet. Det finns också en mängd okonventionella proteinkällor 
som mycket väl kan vara lämpliga som foder för tilapian som sniglar, silkmask, jordmask, 
majs, sesam kaka, och bryggeriavfall (FAO, 2005-2015c).  
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4.5 SWOT-Analys 

4.5.1 Styrkor 

Regnbåge i kasseodling:  
 Etablerad på marknaden. 
 Billig metod i jämförelse med RAS. 
 Högt marknadspris. 
 Låg feed conversion rate.  

 
Gös i RAS: 

 Högt marknadspris. 
 Hög tillväxthastighet. 
 Låg miljöpåverkan från odlingsmetod. 
 Liten landanvändning. 
 Liten vattenanvändning. 
 Möjlighet att kontrollera levnadsbetingelser för att säkerhetsställa god hälsa och 

snabb tillväxt. 
 Kan odlas i närhet av städer. 

 
Tilapia i RAS: 

 Låg miljöpåverkan från odlingsmetod. 
 Tålig fisk för varierade miljöer. 
 Hög tillväxthastighet. 
 Låg trofisk nivå samt omnivor vilket minskar beroendet av fiskmjöl/fiskolja och 

indirekt minskar belastningen på de vilda fiskbestånden. 
 Liten landanvändning. 
 Liten vattenanvändning. 
 Möjlighet att kontrollera levnadsbetingelser för att säkerhetsställa god hälsa och 

snabb tillväxt. 
 Kan odlas i närhet av städer. 
 Stabila priser på vegetabiliska foderkomponenter. 
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4.5.2 Svagheter 

Regnbåge i kasseodling:  
 Regnbågen är en karnivor som tillhör en hög trofisk nivå vilket gör den beroende av 

höga andelar fiskmjöl och fiskolja i sitt foder som påverkar både miljön och 
lönsamheten. 

 Kasseodling har en miljöpåverkande effekt med utsläpp av närsalter som kan leda till 
bland annat övergödning. 

 Vid kasseodlingar krävs längre transportsträckor för att frakta fisken till 
konsumenterna. 

 Vid kasseodling används olika typer av bekämpningsmedel för att undvika tillväxt av 
vissa alger som är mycket giftiga för vattenlevande organismer och anrikas i 
sedimentet.  

 Kasseodling leder till ett stort foderspill då den odlade fisken inte kan ta tillvara på 
allt foder vilket indirekt leder till en större miljöpåverkan. 

 Rymningar minskar verksamhetens lönsamhet samt medför en risk för genetisk 
spridning med de vilda fiskebestånden.  

 
Gös i RAS: 

 Gösen är en karnivor som tillhör en hög trofisk nivå vilket gör den beroende av höga 
andelar fiskmjöl och fiskolja i sitt foder som påverkar både miljön och lönsamheten. 

 Gösens kannibalistiska egenskaper minskar effektiviteten vid odling.   
 Problematiskt att odla gösyngel. 
 Högre investeringskostnader och driftkostnader i jämförelse med kasseodling.  
 Eventuell förlust av viktiga näringsämnen om dessa inte tas till vara då vattnet renas i 

RAS-anläggningen. 
 RAS är en energiintensiv odlingsmetod. 

 
Tilapia i RAS: 

 Tilapian utfodras idag med stor andel fiskmjöl vilket påverkan miljö och lönsamhet. 
 Högre investeringskostnader och driftkostnader i jämförelse med kasseodling. 
 Då tilapian idag inte är en väletablerad livsmedelsprodukt i Sverige råder osäkerheter 

kring efterfrågan vilket kan påverka produktionsledets lönsamhet.  
 Eventuell förlust av viktiga näringsämnen om dessa inte tas till vara då vattnet renas i 

RAS-anläggningen. 
 RAS är en energiintensiv odlingsmetod. 
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4.5.3 Möjligheter 

Regnbåge i kasseodling:  
 Goda förutsättningar i Sverige för expansion av verksamhet i kraftmagasin och 

näringsfattiga sjöar. 
 Kan under en längre tid utfodras med lågvärdig foderfisk från Sverige utan att utarma 

de vilda bestånden. 
 Musselodlingar i anslutning till kasseodlingar kan potentiellt minimera utsläppen av 

närsalter och på så sätt göra kasseodlingen en betydligt mindre miljöpåverkande 
verksamhet som då möjligtvis även kan bedrivas i Östersjön. 

 Framtida möjligheter med ett mikrobbaserat foder. 
 
Gös i RAS: 

 Potentialen för gösodling i RAS är idag inte helt känd men om de faktorer som 
begränsar metodens effektivitet kan lösas i framtiden så finns goda förutsättningar 
då efterfrågan på gös är stor. 

 Framtida möjligheter med ett mikrobbaserat foder. 
 Striktare miljökrav skulle kunna leda till en ökad lönsamhet för RAS-odlingar. 

 
Tilapia i RAS: 

 Tilapian har inte samma näringsbehov som gös och regnbåge och kan utfodras utan 
tillsatser av vild fisk vilket potentiellt skulle göra processen mer lönsam, långsiktigt 
hållbar samt tålig för ändringar i pris och tillgång på foderfisk.  

 Framtida möjligheter med ett mikrobbaserat foder. 
 Striktare miljökrav skulle kunna leda till en ökad lönsamhet för RAS-odlingar. 

 

4.5.4 Hot 

Regnbåge i kasseodling:  
 Vid kasseodling finns risker kopplat till smittspridningar dels då nätkassarna är i direkt 

kontakt med det omgivande vattnet men även då förrymd fisk interagerar med de 
vilda populationerna.  

 Striktare miljökrav skulle påverka lönsamheten vid kasseodling. 
 
Gös i RAS: 

 Då energiåtgången är stor i RAS krävs det att anläggningen drivs av förnyelsebar 
energi för att processen ska vara miljömässigt hållbar.  

 
Tilapia i RAS: 

 Då energiåtgången är stor i RAS krävs det att anläggningen drivs av förnyelsebar 
energi för att processen ska vara miljömässigt hållbar.  
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5. Diskussion och slutsats 

Vi ser att Sverige har goda möjligheter att kraftigt expandera vattenbruket inom landet i 
flera av dess former, men kasseodlingar av karnivoriska arter som regnbåge kommer troligen 
att vara dominanta då de bedöms som mest lönsamma. Det finns idag mycket forskning som 
visar att vattenbruket kan bedrivas på en mängd olika sätt utan att vara beroende av 
animaliskt protein och de kan bedrivas utan en större negativ inverkan på miljön. Även om 
kasseodlingar med regnbåge kommer att utgöra basen för det svenska vattenbruket så finns 
det mycket att vinna om man främjar utvecklingen av de icke kommersiella 
produktionsleden. Kasseodlingar av karnivoriska arter medför ett antal begränsningar och 
problem som minskar effektiviteten hos denna typ av produktion. Framförallt är det 
problem som är sammankopplade med produktionen av fiskmjöl och fiskolja som de 
karnivoriska arterna är beroende av som skapar incitament att upprätta andra 
produktionsled för svenskt vattenbruk. Även om bestånden av foderfisk (t.ex. sill, 
strömming) i Sverige har bedömts som goda, så skulle en direkt humankonsumtion av dessa 
arter vara bättre i termer av matsäkerhet och effektivitet.  
 
En utökad odling av omnivoriska eller herbivoriska fiskar som tilapia i Sverige skulle kunna 
minska miljöpåverkan drastiskt då de kan utfodras helt utan animaliska tillsatser och odlas i 
RAS anläggningar vilket minskar riskerna för introduktion av sjukdomar och invasiva arter till 
de vilda bestånden. En stor utmaning här ligger i att ställa om vår konsumtion av högvärdiga 
fiskarter som är beroende av animaliskt protein mot arter som tillhör en lägre trofisk nivå. En 
strategi kan vara att belysa de miljömässiga fördelarna av att konsumera dessa fiskar. 
Eftersom RAS är en dyr odlingsmetod och tilapian har ett relativt lågt marknadsvärde råder 
det osäkerheter kring hur lönsamt detta produktionsled är. En utmaning för det svenska 
vattenbruket kommer vara att lyckas finansiera nya vattenbruksprojekt där okommersiella 
vattenbruksmetoder och foder används och där ett kretsloppstänk genomsyrar utformingen. 
Om man lyckas med att kartlägga materialflöden som kan skapa synergier mellan olika noder 
i matförsörjningssystemet kan man både skapa samhällsvinster och lönsamhet. Till exempel 
kan spillvattnet från RAS-anläggningen användas som gödningsmedel för jordbruket som i 
sin tur producerar vegetabiliskt foder till de herbivoriska/omnivoriska fiskar som odlas. Ett 
annat exempel är att anlägga landbaserade vattenbruksanläggningar i närhet till industrier 
för att utnyttja deras spillvärme till att höja vattentemperaturen och på så sätt få möjlighet 
att odla tropiska fiskar med en hög tillväxthastighet. 
 
Forskning på alternativa foder har ändå lett till en ökad tilltro för odling av karnivoriska 
fiskar. Mikrobbaserat foder har visat sig ha utmärkta egenskaper för den kultiverade fiskens 
hälsa och tillväxt och om det används i ett slutet system kan man skapa förutsättningar för 
väldigt goda levnadsbetingelser. Produktionen av mikrober kan dessutom ta till vara på 
fekalier, foderspill och andra typer av avfallsströmmar och den slutgiltiga produktionen av 
fisk skulle potentiellt kunna bedrivas med en väldigt låg påverkan på miljön. Dock finns det 
ett behov av mer forskning på området. Svenskt vattenbruk har möjligheter att undvika ett 
beroende av foderfisk och ekonomiska osäkerheter kopplade till foderfisken om man 
etablerar en stark inhemsk foderproduktion. Mikrober är den foderkomponent som bedöms 
ha störst potential att produceras i Sverige på grund av sin höga tillväxthastighet samt att 
Sverige har en relativt välutvecklad infrastruktur för att ta till vara på avfallsströmmar som 
kan fungera som råmaterial för produktionen. Till skillnad från vegetabiliskt foder så står inte 
mikroberna i konkurrens med direkt humankonsumtion. 
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