
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Överläggningsämne  
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Akvakultur som en del i cirkulär matproduktion  
– vad gör vi i Sverige? 
14 november 2019 
 
Tid Torsdag 14 november, kl 15.30–18.00 (registrering och kaffe från kl 15) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 11 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se 

Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
 Detta rundabordssamtal finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond 

 
 

FAO förutspår att vi kommer att behöva dubbla vår matproduktion till 2050. Samtidigt ställs allt 
fler och högre krav på den bördiga marken i form av urbanisering, produktion av bioenergi och 
biokemikalier och mer mark för rekreation och biodiversitet. Frågan är var maten ska komma 
ifrån. 

Idag kommer mer än 80 procent av det protein vi äter från jordbruket – räknat i volym blir det mer 
än 98 procent. Samtidigt är jordens biologiska produktion delad ungefär lika mellan land och 
vatten. Mer än hälften av den mat som jordbruket producerar, och nästan en femtedel av vad fisket 
ger, går oavkortat till djurfoder, inklusive fiskfoder. 

Akvakultur är en del av den framtida lösningen på båda dessa utmaningar. Fisken kan odlas 
utanför den bördiga marken, som kan nyttjas till annat. Fisken är vårt utan jämförelse mest 
proteinhungriga och proteineffektiva produktionsdjur, vilket gör att fisken är drivande i den 
nödvändiga utvecklingen mot morgondagens nya foderråvaror som inte konkurrerar med vår mat.  

Detta överläggningsämne handlar om hur detta ska gå till och om Sverige kan komma med i 
fronten av denna utveckling. 

Välkommen! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Akvakultur som en del i cirkulär matproduktion  
– vad gör vi i Sverige? 
 
14 november 2019 
 
Moderator:  
 
15.00 Samling och kaffe 

 
15.30 Akademisammankomst  

Lisa Sennerby Forsse, preses, KSLA 
Eva Pettersson, akademiens sekreterare och VD, KSLA 
 

15.45 
 

Svenskt vattenbruk, idag, igår, imorgon – en forskares perspektiv. 
Anders Kiessling, professor, Akvakultur, SLU 
 

16.15 Hur arbetar fiskodlingsindustrin för att nå ett uthålligt vattenbruk i Sverige och 
i världen? Inger Melander, ansvarig för ASC (Aquaculture Stewardship Council) i 
Sverige 
 

16.35 Vilken fisk, vild och odlad, vill den svenska konsumenten äta på restaurang och 
hemma i sitt eget kök? Mattias Dernelid, ansvarig för produktutveckling på Sorunda 
Grönsaks- och Fiskhall 
 

16.55 
 
17.05 

Paus 
 
Från mussla till foder, musselodling som en miljöåtgärd i Stockholms skärgård. 
Martin Karlsson och Martin Reutgard, Ekonomiska föreningen Ecopelag 
 

17.25 Diskussion 
 

17.55 Avslutning  
 

18.00 Ärtsupé i Oscars källare 
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