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Akvakultur en uthållig 
produktionsform för 

framtidens 
matproduktion ?

Anders Kiessling, SLU



Vattenbruk: 
Uppfödning eller odling av vattenorganismer 
med metoder som är avsedda att öka 
produktionen av dessa organismer utöver 
miljöns naturliga kapacitet och där organismerna 
förblir en eller flera fysiska eller juridiska 
personers egendom under uppfödningen eller 
odlingen och fram till och med upptagningen. 
(2006/88/EG)



Fisk som Mat (FAO 2012)
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Tillstånd för 100.000 ton
1. Avsaknad av strukturerat kompetens och statsstöd
2. Avsaknad av strukturerade marknadsföring
3. Avsaknad av fungerande producentorganisation 

med lojala medlemmar.
4. Sammanföll med insikten om 

övergödningsproblematiken
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Bohuslänska matmusslor 
Foder mussla som Eko-tjänst
Ostron

VRF, Sverige



www.aquabestproject.eu

Odling i öppna kassar
I näringsfattiga 
kraftverksmagasin.
50 – 70.000 ton ?

Odling i öppna kassar
Projektet Aquabest tar nu 
fram lokaliseringsverktyg för 
öppna odlingssystem för fisk 
och mussla

http://www.aquabestproject.eu/


Fiskodlingens miljöparadox
(Mest effektiva proteinomvandlaren, men svårast att samla upp gödsel)
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Alternativ i områden utan risk 
för sedimentering och med 
utsläppsutrymmeFisk är den effektivaste

Protein omvandlaren av alla 
Produktions djur.
1. Ingen uppvärmning
2. Tyngdlös
3. Otalig avkomma



www.aquabestproject.eu

Formas
”Mikrober som framtidens 

foder för fisk och andra 
enkelmagade husdjur”

Strategiskt projekt
(Återföra näringsämnena 
innan de når recipienten)

Nuvarande huvudfokus:
 1. Matavfall och fisk 

gödsel från slutna system 
till foderprotein och 
biogas

http://www.aquabestproject.eu/


KONSEPT GREEN SEAFOOD TECHNOLOGY  Ett exempel på möjlig teknikutveckling för kassar i inlandsvatten

Fördelar:
1. Skalskydd
2. Möjlighet att placeras på grunda 

bottnar nära infrastruktur
3. Återvinna gödsel
4. Pumpa upp + 4 C vatten hela vintern



Fiskodlingens miljöparadox
(Mest effektiva proteinomvandlaren, men svårast att samla upp gödsel)
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Fisk är den effektivaste
Protein omvandlaren av alla 
Produktions djur.
1. Ingen uppvärmning
2. Tyngdlös
3. Otalig avkomma
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Fisk
(80 ton
Upp till

120 kg/m3)

Mekaniskt 
filter

Biologiskt filter 1
NH3/NH4=>NO3

Biologiskt filter 2
NO3 => N2

N2

Kemiskt bundet P

Växter



Separate units



An increase in temperature from 8.6 to 13.7 oC
doubled the growth rate in salmon smolt.
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Detta är en odlingsform i snabb utveckling 
för branschen  ser fördelarna i:

1. Temperatur (produktions tid)

2. Infektionssjukdomar
3. Foder utnyttjande och utsläpp.

Frågan är om Sverige skall 
leda utvecklingen eller noga 

följa utvecklingen i 
omvärlden?



Låggradig spillvärme

1. Enorma mängder värme < 60 oC ventileras och kyls 
bort.

2. Bara i Sverige beräknas denna uppgå till 150 TWh = 
hela den svenska elproduktionen.

3. För EU värderas denna energi till 500 miljarder Euro i 
bensin ekvivalenter.

4. Tillväxt av fisk, växter, alger stimmuleras alla av 
moderata temperatur höjningar.



Produktion
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Är det en fördel att producera i vatten när man utnyttjar låggradig spillvärme? 
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Swedish Surplus Energy
Collaboration

SSE-C

SLU, ESS, EoN Sverige, Findus Sverige, Ramböll AB Sverige, Malmö stad, Oskarshamns 
Kommun, Lunds Energikoncernen, Gävle Energi AB, Härnösand kommun,  
Under beslut: Karlshamns energinätverk, Bjuvs kommun ….., …….. 

Surplus Energy to Food



Surplus Energy and food production.

Anders.kiessling@slu.se

Illustration Peter Lönnegård & FredrikIndebetou

Sidoflöden av Näringsämnen från matspill och gödsel

Illustration Peter Lönnegård & FredrikIndebetou, based on a joint concept of A.Kiessling, H.Sandin and F. Indebetou

SSE-
C



Original compost by Ewos, based

on Åsgård et al. 1999

Animal or Man ?



Mikrober är den evolutionära basen i alla 
animaliska födokedjor inklusive idisslare.

Tillväxttakt per / dag:
Bakteria varje 20 min => 272

Jäst varje 2 t => 212

Mikro alger engång per dag => 21

By Sergio Zimmermann



Picture courtesy of Matilda Olstorpe

Producerare 20.000 ton jäst per år

• Dag ett, 10 mg i startkultur

• Dag sju, 150 ton (varav 15% högvärdigt 
protein) 



Mikrobielt protein / Bio-protein mjöl

Micro fungi

Yeast Bacteria

Behöver låg temp torkning (Annars lägre kvalitet)
10% DM i bio-generator
90% DM i protein mjöl

Behöver 30 mil. ton protein för bara vattenbruk 2030
=> Torka 48 mil. ton vatten



Ozon

UV

Utilisation model 3  

Harvest Station    

Bio-Energy 
Reactor
C & H

Bio-protein 
Reactor
N & P

CO2
O2
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Utilisation model 2

Utilisation model 1

By A.Kiessling



Varför Vattenbruk?

1. Produktion av ett nyttigt livsmedel som ger möjlighet att skapa balans mellan vildfångst och 
marknadens behov.

2. Nästa generations matproduktion som kan placeras nära städer och har en speciell roll att 
fylla i framtidens kretsloppsbaserade samhälle.

3. Nya arbetstillfällen inom den agrara sektorn och bidra till tryggad lokal matproduktion.

4. Utföra miljötjänster. T.ex. ”blå” fångstgröda i form av musslor och biogeneratorer (alger, jäst 
med mera) som i sin tur ger:

1. Mat, 
2. Foderråvara till våra hus-/produktionsdjur 
3. Bio energi.

5. Rättvisefråga. Utan vattenbruk riskerar vild fisk att hamna i samma eller högre prisklass än 
vilt kött. Då blir fisk på bordet en klassfråga.

6. Vattenbruk har unika förutsättningar att bli föregångare inom matproduktionens gröna 
sektor, men för att komma dit måste vi lösa:

1. Fodret (FAOs prognos indikerar ett behov av ca 30 millioner ton rent högvärdigt foderprotein).
2. Lokalisering av öppna system.

3. Teknikutveckling och lägre investeringskostnader För slutna system.



 Vem skall odla?

 Traditionellt har vattenbruk sorterat under fiske, men är det logiskt ?

 En fiskare är van att få betalt i direkt anslutning till arbetets 
genomförande.

 En bonde är van att betalningen kommer när man skördar efter år / års 
arbete.

 I vilken grupp passar vattenbruk ? Kan vattenbruk bli en binäring?

 Dagens svenska vattenbrukare är en 50+ man, med mer än 20 års 
erfarenhet. 

 Hur handskas vi med det? Vem ska utveckla dagens näring, vem skall 
utveckla morgondagens?

 Vad vi än gör så krävs transparens och en klar målsättning att alla former 
av vattenbruk  och att hela landet är välkomna att delta. Detta för att en 
nödvändig kritisk massa skall skapas.



VCO

Region

Näring

VCN

Region

Näring

VCV

Region

Näring

Landsbyggdsdepartementet

SLU GU

NKfV (Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk)

Jordbruksverket, Kansli för Vattenbruk



Kälarne: avel röding/regnbåge kallvatten
Genomflöde

Guttorp: Utsättning gädda, sik, 
gös. RAS Liten skala

DTU, Hirtshals. Regnbåge, men
Kommer även lax.RAS

DTU, Bornholm, Utsättning. Har
haft projekt på abborre, ål, men 
Främst fiske

Society/ Association for 
marine aquaculture Ltd
Foder, RAS, piggvar

Sunndalsöra: Nofima, Norge, RAS

Linné Universitetet,
Kalmar
Alger, bioproduktion

SLU, produktion

KTH, Teknik

BIC, Baltic 
Aquaculture
Innovation Centre.
Avel gös, piggvar

Göteborgs Univ.
Marint vattenbruk

SLU, SSE-C, ESS
Center of excellance
Värme till mat


