
Leaderträff, 17 jan 2019

Vad har hänt sedan sist i våra fiske-
och vattenbruksprojekt?



Akvaponi – recirkulerande vattenbruk, 
jnr 2016-5849



Ägg till smolt, 2016-8206

Projektet gynnar vattenbruket i denna pilotanläggning 
som ger ökad praktisk kunskap genom uppfödning av 
smolt.

Målet är att förse landbaserade odlingar med smolt i olika storlekar och av olika 
arter. 

Samverkan med: Smögen lax, Swedish Alge factory, Bröderna Samuelsson, 
Innovatum Trollhättan.

Pågår 2019.

Drygt 1 miljon i stöd och resurser samt privat medfinansiering och ideell tid.



Ägg till Smolt

• Art: Atlantic Salmon.

• Antal: 35 000st.

• Avlad: RAS på Island.

• Ägg till Smolt: 0,2g-500g.

• Beräknad tid:400dagar.

• Beräknad tid i sötvatten: 365dagar.
Beräknad tid i saltvatten: 35dagar.

• Foder: pellets 0,5-4mm.



Kläckränna

Fyra stycken
kläckboxar

med 
kläckmattor



reningsanläggningen



Vad hände sedan?
Första kullen dog!!!

Lärorik första tid

Längre tid

Två linor och fyra boxar, mindre antal ägg varje gång

Lina 1 med foder Norge

Lina 2 med pulver sjöpungsmjöl, beroende av?



Två linor med fyra boxar 

Pulver från sjöpung

Kläckta laxägg



Vad händer sedan?

Lönsamhet – flera intressenter finns att köpa smolt

Finansiärer

Tänker fortsätt att försörja 

Akvaponi - 1,5 ton ingefära på gång 

Bananer?



Samverkan för ökad kunskap
om lakbeståndet i Vättern

 2-årigt projekt (dec 2017-dec 2019), totalt 424 
000 kr

 Samverkan mellan Vätternvårdsförbundet, SLU 
och yrkesfisket 

 Ska ge mer information om lakbeståndet i 
Vättern:
 Utbredning

 Storleksfördelning

 Effekter på övriga ekosystemet

 Utveckling av fisket efter lake

Finns gott om lake i Vättern!
Används idag som kräftbete…
En potentiell resurs! 
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Yrkesmässig fångst av 
lake



Samverkan för ökad
kunskap
om lakbeståndet i Vättern

• Säsong 1 färdig
• Hittills har 12,3 ton lake rapporterats in inom projektet från 8 

yrkesfiskare i Vättern. 
• Högst fångst per ansträngning i mars-april månad.
• Maganalyser pågår, åldersanalyser snart färdiga, 

storleksfördelning delvis klart
• Under året har även olika maträtter på lake testats: Fish-and-

chips, lakeburgare, stuvad lake, ceviche, 

• Säsong 2 påbörjas snart
• Fortsatt insamling
• Ett av de 3 totalfredade områdena ska provfiskas (Norrgrundet). 

Förväntas ge värdefull information om effekterna av totalfredade
områdena och lakbeståndet.



Sälsäker push-up fälla
Fotograf Mikael Lundin, 
Stocka Maskin & marin 

AB

SLUSS  jnr. 2016-2562
Selektivt Långsiktigt Uthålligt Sikfiske i Södra 

Bottenhavet

Ambitionen med projektet är att minska bifångster av sik och annan småväxt fisk genom fullskaleförsök 

med selektionspaneler i laxfällor för att bidra till långsiktigt hållbara fiskbestånd. 

Alla yrkesfiskare längs vår kuststräcka erbjöds att delta i projektet, projektet drivs av PO Gävle fisk i 

samverkan med Länsstyrelsen. Målet var 52 men nu har över 60 sälsäkra push up-laxfällor försetts 

med selektionspaneler fr.o.m. säsongen 2017/18.

” Fångsterna varierade mycket olika perioder, men man kan säga att fångsterna innan SLUSS var ca 20% 
småväxt sik, idag fångas nästan ingen sån alls” säger projektledare Tomas Karlsson, P.O Gävle fisk

Projektet kommer att slutrapporteras under 2019. 


