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Genom enkla lagändringar för fiskodling och 
annan akvakultur kan vi skapa nya jobb samtidigt 
som vi bidrar till en levande landsbygd och en 
mer hållbar svensk matproduktion. 



Inledningsanförande
Harald Svensson, stf. generaldirektör för Jordbruksverket och ordförande i 
Landsbygdsnätverkets styrgrupp

Presentationer
Kristina Snuttan Sundell, verksamhetsledare SWEMARC, professor i zoofysiologi GU
Daniel Wikberg, Matfiskodlarna
Wenche Hansen , Sweco
Bengt Gunnarsson, Smögenlax
David Langlet, professor i havsrätt Göteborgs Universitet

Konstruktiv diskussion
Emma Nohrén, riksdagsledamot Miljöpartiet
Moderator: Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän

Programmet slut kl 9 men stanna gärna och fråga och diskutera vidare!
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Varför Svenskt 
vattenbruk?

 
SWEMARC

Kristina Snuttan Sundell



Mat åt alla - även år 2050
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En av de största 
utmaningarna i vår tid är att 
hitta lösningar för en ökad 
matproduktion för att möta 
behoven hos en växande 
världsbefolkning samtidigt 
som vi minskar det 
ekologiska fotavtrycket, 
skyddar naturresurser och 
ekosystem samt främja 
landsbygdsutvecklingen



Biologisk utveckling

Avelsprogram Nya arter

Ökad hälsa 
och välfärd

Hållbar 
foderutveckling

Varför just vattenbruk?
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Foderkonvertering
Blå fånggrödorTeknikutveckling

Folkhälsa

EPA

Mat från vatten
största potentialen
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Världsfisket och vattenbruket

1960SWEMARC
SWEDISH MARICULTURE 
RESEARCH CENTER



Världsfisket och vattenbruket



Sveriges situation

Strategier och 
handlingsplaner

Sveriges vattenbruk Sverige har potential 

Svenskarna åt 45.000 ton 
norsk lax år 2015
enligt Noregs sjömatsråd

Sveriges import
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Hur når vi dit?
Fokus -> hållbarhet!

• Ekologiskt hållbart

• Minimera miljöpåverkan

• Etiskt hållbart
• Nyttja hållbara foderingredienser
•  Ha friska glada fiskar

• Ekonomiskt/Socialt hållbart 
• Arbetstillfällen, utveckling
• Nyttja forskning och kompetens
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Svenskproducerad 
matfisk

 snart ett minne 
blått? 

2018-02-14 
Daniel Wikberg 



Ökad produktion av fisk
– politisk mål som 

juridiken satt stopp för

Första effekten av avveckling av 
kustnära odlingar 
Om kommande dom i MMÖD 
blir prejudikat för odling i 
sötvatten 
Vad blev det av det växande 
vattenbrukslandet 



Varaktiga arbetstillfällen  
– och en levande 

landsbygd 

Vad blev det av (S) 1000 nya 
arbetstillfällen på landsbygden? 
Sysselsättningsmultiplikatoreffekt 
och tröskeleffekter 
Besöksnäring – sportfiske 



Tillståndsprocessens och lagtolkningens 
effekter 

 
Företagsnamn Oms. Tkr. 

Nordic Trout Sweden AB 217 392

Vattudalens Fisk AB 125 386

Umlax Aktiebolag 82 648

Överumans Fisk AB 37 404

Svensk Fjällröding AB 37 033

Slotts Lax AB 29 637

Scanfjord Mollösund AB 25 964

Scandinavian Silver Eel AB 22 213

Em-Lax AB 19 928

Fiskcentrum i Piteå Aktiebolag 19 146

Gustavalax Aktiebolag 11 659

Hökensås Sportfiske Aktiebolag 9 991

Kedjeåsens Fisk Aktiebolag 9 180

Wangensten Fisk AB 8 911

Börtnans Fjällvattenfisk AB 7 815

Saltea Seafood AB 7 495

Vattenbrukscentrum Norr AB (Svb) 5 784

Bolmen Fisk AB 5 744

Företagsnamn Oms. Tkr. 

Nordic Trout Sweden AB 217 392

Vattudalens Fisk AB 125 386

Umlax Aktiebolag 82 648

Överumans Fisk AB 37 404

Svensk Fjällröding AB 37 033

Slotts Lax AB 29 637

Em-Lax AB 19 928

Wangensten Fisk AB 8 911

Företagsnamn Oms.Tkr.



Det växande vattenbrukslandet? 



Riksdagsseminarium 14/2 2018

SWEMARC
SWEDISH MARICULTURE 
RESEARCH CENTER

Wenche Hansen 
Sweco



Behovet av ny lagstiftning

Miljökonsultens perspektiv 



Flera olika regelverk & 
myndigheter
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Flera olika regelverk & 
myndigheter
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Flera olika regelverk och myndigheter

Vattenbrukaren Myndigheter

Behov av ökad kunskap om berörda 
regelverk.

Behov av ökad kunskap om 
tillståndsprocessen.

Behov av ökad kunskap om egenkontroll. 

Behov av ökad kunskap om  
vattenbruksbranschen.

Behov av vägledning.

Behov av ökad samordning.

Anpassas till olika odlingstekniker & 
olika arter. 

Översyn av verksamhetskoder & 
prövningsnivåer.

Översyn av verksamheter/åtgärder 
som ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan.

MiljölagstiftningVattenbrukaren Myndigheter
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Nya entreprenörer och framtid

      Stockholm 2018-02-14



13.02.2018



2/13/2018

Testodling av RAS-typ 
som körts
i två år med kombination 
av kisel-algodling.

Består av två separata 
anläggningar med kapacitet
om vardera 1.000 kg

På bilden regnbåge i 
storlek > 1 kg

Odling nr 2 körs 
Med Götaälvlax

Testodlingarna har unika 
Denitrifikations-system för
Saltvatten.



The bright side

• Politisk enighet att vi skall satsa på Vattenbruk i Sverige
• Vi har en mycket stor import av fisk och har ett importunderskott på mer än 40.000 ton 

odlad (huvudsakligen lax) fisk per år eller 2,5 Miljarder kronor
• God kunskap kring tradionellt vattenbruk
• Mycket hög nivå på den forskning kring vattenbruk som bedrivs i Sverige
• Lyckade avelsprojekt i Sverige på röding och regnbåge.
• Stort intresse för att satsa på vattenbruk i Sverige, både större odlingar och mindre 

gårdsodlingar, samt kombination av fisk- och grönsaksodling
• Gott om lämpliga platser att bedriva vattenbruk på
• Här finns mindre kända projekt i Bjuv, Oskarshamn, Härnösand, Ljusdal, Gävle, Malmö, 

Lund, Lerum…
• Kan skapa 1000-tals jobb och sysselsättning i glesbygd och längs kusterna
• Goda utbildningsmöjligheter finns redan

13.02.2018



The dark side
Komplicerad och dyr miljötillståndshantering

• Tar lång tid (extremfall upp till 6-7 år)
• Kostar många miljoner (3 – 5 MKR för större anläggningar)
• Inga riktlinjer (lathundar) för vad som skall gälla för utsläpp till vatten
• I många fall tidsbegränsade tillstånd (max 10 år)
• Är det landbaserade odlingar krävs dessutom ofta detaljplaner

Finansiering
• Sker med Eget kapital, EU-stöd och banklån
• Pengarna slut i EU´s fonder i Sverige och på Jordbruksverkets hemsida möts man av att jämförbara 

anläggningar har fått 25 % i stöd i Norge, Danmark, Finland och Polen från EMFF
• Låt Regionalfonderna få finansiera vattenbruk, åtminstone på land
• Ändra Klimatklivets regler så att även Innovation med artikel 25 ingår
• Skall vi ha ett vattenbruk krävs större satsningar från staten för att få igång detta!! Innovationskapital t.ex.

Handlingsplan för vattenbruk
• Ingen strategi för när den skall vara genomförd

Genetiskt material
• Omöjligt att importera lax,eller laxyngel från Norge och Färöarna
• Starta avel även på lax

Övrigt
• Bränsleskatt infördes för ett drygt år sedan för båtar som används i vattenbruk
• Ny gräns för skepp på 24 meter kom nu så inteckningar kan inte fås på mindre båtar
• Befintliga tillstånd för odling i hav och sjöar försvinner snart utan förnyelse

Punkterna går att rätta till 
om vilja finns!

Pengarna slut 
för detta stöd!
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Vattenbruk – en grön näring 
som hämmas av omodern lagstiftning  
slutsatser ifrån ”Task force Vattenbruk”
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Revidera miljöbalken och förenkla tillståndsprocessen
• Om tillstånd för fiskodling behöver sökas enligt miljöbalken beror i dag på 

mängden foder som förbrukas och inte på de förväntade utsläppen. Ingen hänsyn 
tas till vilken teknik som används eller de arter som odlas. Det hämmar 
innovation och teknikutveckling

• Nya arter verkar nu hamna under den ena eller andra regleringsordningen mer av 
en tillfällighet eftersom de inte beaktades vid lagstiftningens utformning. 

• Yttranden från myndigheter kommer in sent i processen. 

Lösning: lagstiftningen bör ändras så att hänsyn tas till teknik och de därav 
förväntade utsläppen. Hänsyn behöver tas till nya arter samt till skillnader 
mellan odlingsarter. Myndigheter behöver yttra sig redan under 
samrådsstadiet och inte inkomma med sena yttranden till 
prövnings-myndigheterna. 
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Förbättra tillsynsarbetet och kunskapen hos myndigheterna
• Flera olika myndigheter ansvar för prövning och tillsyn av vattenbruk. 

Samordningen mellan dessa brister och har lett till en osmidig och ineffektiv 
tillsyn. Ofta saknas kunskap hos tillsynsmyndigheten. 

Lösning: samordning mellan myndigheterna tidigt i processen. Jordbruket 
skulle kunna fungera som en förebild. En vägledning behöver det tas för 
tillsyn av vattenbruk utifrån art och lokalisering. En myndighet bör ges 
ansvar för att samordning sker och att vägledning tas fram. 

Förläng tillståndens längd och utveckla system för kontinuerlig förbättring
• Tillstånden gäller endast för en tid om tio år. Korta tillstånd ger dåliga 

förutsättningar för att investera i ny och förbättrad teknik. Det gäller 
miljöförbättringar så väl som fiskhälso- och fiskvälfärdsåtgärder. Men även 
många investeringar i anläggningarna som ger effektiviseringar och förbättrad 
arbetsmiljö uteblir.  

Lösning: låt tillstånden gälla en längre tid, t ex 20 år med 
uppföljning/utvärdering efter 10 år. Kontinuerligt utvecklingsarbete i 
samråd med tillsynsmyndigheterna bör också stimuleras.
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Ta fram riktlinjer för provtagningar och för vad tillståndsansökan ska 
innehålla 
• Ofta brister kunskapen hos de mindre vattenbrukarna om vad tillståndsansökan 

behöver innehålla. Det leder till kompletteringar och i sin tur stora förseningar. 

Lösning: ta fram tydliga riktlinjer för vad underlaget för ansökan ska innehålla. 

Utred om vattenbruket bör klassas som areell näring
• Att klassa vattenbruket som areell näring kan medföra att olika stödformer blir 

tillgängliga även för vattenbruk. Samtidigt måste eventuella vidare konsekvenser 
utredas.

Lösning: JBV bör ges i uppdrag att utreda vad konsekvenserna kan bli av en 
sådan klassning. 
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Underlätta tillgång till avelsmaterial
• Vattenbrukare får inte tillstånd att importera avelsmaterial från Norge då det 

norska tillsynssystemet inte överensstämmer med krav från EU. 

Lösning: se över lagstiftningen och se om det vore möjligt att göra det 
tillåtet med import av avelsmaterial, alternativt initiera någon form av 
avelsprogram.

Gör vattenbruket till en del av kommunernas översiktsplaner
• För att möjliggöra etablering av vattenbruk måste behoven av lämpliga 

vattenmassor, inklusive vattenkraftens reglermagasin, hydrografiska 
förhållanden, strömmar och vindar beaktas och tillgång till kajer och 
ändamålsenliga byggnader på land måste tillgodoses. 

Lösning: ta dessa behov i beaktande i kommunala översikts- och 
detaljplaner. Då får vattenbruket möjlighet att verka sida vid sida med andra 
kustnära aktiviteter. Kommuner och regioner måste se till att detta 
genomförs.
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Vilken åtgärd tar jag med mig hem?
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Nya jobb och hållbar 
matproduktion genom enkla 

lagändringar
Kontakt:

David Langlet, david.langlet@law.gu.se
Maritima klustret i Västsverige

Magnus Nordgren, Magnus.Nordgren@jordbruksverket.se
Landsbygdsnätverket
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