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I: Linjära flöden
Exempel, P (fosfor)

Mat i Vatten
En introduktion av:

Anders.kiessling@slu.se

II och III
• Tillgång till mark
• Förutsägbarhet i produktionen

Utmaningar

V
Mat är mer än bara näringsämnen

IV: 
• Dagens regelverk inte anpassat till 

cirkulära matflöden.
• Behov av politiskt mod.



I vattnet förstås!
(som även kan finnas inomhus)
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Om bördiga marken redan är upptagen och för osäker, 
Var hittar vi då framtidens nya mat?
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Lösningar:
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which by default
will lead to 
deprivation at one 
point and 
accumulation at 
another

The linear flow of nutrients



Skogen

Staden

Luften (bara N)

&
Sediment

Import av N & P

Export av N & P

N & P budget för Östersjöns avrinningsområde
Historiskt, nutid och framtid

Import av N & P

Blå Fånggröda

Utmaning I:
Linjära flöden



Är odling av fisk i Sverige
ett problem för Östersjön

Totalt importeras ca 25.000 ton fosfor till Sverige per år.
Och vi exporterar ca 14.000 ton.

Av resten hamnar ca 1.350 ton i Östersjön varje år,
varav fiskodling står för mindre än 0.5% om hela 

Östersjöområdets produktion och utsläpp inkluderas. 

I Sverige utgör totala förlusten från fisk under 39 ton*, 
varav 80-95% är inert, men skulle kunna återtas via 
uppsamlingsteknik och resten kan fylla ett behov i 
modifierade vatten.

*Baseras på en foderhalt om ca 0.7%, med en retention i 
fisken om ca 50% och en årsproduktion om ca 11000 ton 
fisk och en foderkoefficient om 1.



Det finns en utbredd okunskap runt fiskodling. 

• Alla mynt har två sidor, men dagens debatt karakteriseras av att man konsekvent undviker 
den ena sidan. 

• För RAS ignoreras dess negativa miljöpåverkan och risk för problem med fiskens välfärd. 
• För kassodling ignoreras en möjlig positiv effekt på miljö och fritidsfisket samt dess 

dokumenterade betydelse för mattrygghet och lokalsamhället.

1. RAS respektive kassodling i naturvatten har fler olikheter än likheter och levererar därmed olika 
slutprodukter.

2. En enklare jämförelse för en lekman, men helt relevant för jämförelsen RAS kontra kassodling, är 
lösdrift kontra inomhusdrift för t.ex. kor/fjäderfä eller för frilandsodling kontra växthus av grönsaker. De 
är komplementära system, där odlaren utifrån lokalitet, egen preferens vad gäller driftsform, samt 
uppfattning om hur djurets välfärd stöds, med mera, väljer system. Det är ingen i samhället som 
ifrågasätter detta.

3. Att tro att all fiskodling skall ske i RAS är lika verklighetsfrämmande som att tro att världens veteskördar 
skall ske i växthus. Volymerna är helt enkelt för stora. 2018 producerades 82,1 miljoner ton fisk i odling, 
varav mer än 99 % sker i någon form av genomflödessystem som damm, tråg eller kasse. 
http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture




Äggproduktion



Mjölk
Kött



Fiske



Du är vad du äter – smak och matsäkerhet, viktigast för konsumentens



Mer än 90% av produktionen är 
växtdelar.

1 ton fisk => 10 ton tomater + ca 
några ggr mer grönmassa.

1000 ton fisk => 10.000 ton 
tomater, nästan 24 hektar 
växthus

Aquaponik

Detta är ett av tre växthus 
om totalt 11.800 m2, 
anpassat för 40-60 tons 
fiskproduktion. En ökad 
fiskproduktion ger en direkt 
och linjär ökning av 
växthusets yta. Övre bilden 
till höger visar hela 
odlingen (foto Peckas 
Naturodling.se). Nedre 
bilden visar en av tre hallar 
(foto Härnösands 
kommun). Uppe till vänster 
visas en odlingsrad av 
tomater (foto A.Kiessling).



Flesta RAS/Akvaponier i Sverige mkt små – mer pilotanläggningar



Detta är ett RAS för produktion avsett för 3.000 ton årig produktion av regnbåge. Bilden med personerna i röret illustrerar 
skalan på vattenflöden, medan bilarna ger en uppfattning om lokalens storlek. Bilden av bygget ger en ide om graden av 
markpåverkan samt mängden byggmaterial. Foton A.Kiessling

Detta är storskalig RAS
Denna designad för  3.000 ton, men nu talar man 
t.o.m. om 100.000 ton i en odling i Bohuslän.
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Utflödets påverkan på Östersjön???

Bild A.Kiessling



Möjliga kretslopp => minska importen
Vass innehåller ca 10-16 kg fosfor per ha.

Ensilerad vass skördad på rätt tid utgör ett utmärkt häst 
och köttdjursfoder.

39 ton P =>2.400 - 3.900 ha vass => <2% av Sveriges vilda 
och våtmarksvass eller <0,002 % av Sveriges åkermark.

Idag skördas ca 5.000 ha vass bara för naturvård i Sverige.
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Fodret utvecklas:
a) Bättre effektivitet – mindre spill
b) Råvaror i ett kretslopp

Bild A.Kiessling



2008-2012

Robin Hood effekten

Idag pågår flera forsknings/utvecklingsprojekt

Och det finns också kommersiella beta versioner



Cirkulerar pattogener? 

Kol
Till
maT

Exempel på 
pågående 
projekt

Force up value
Pre och pro-biotika från sjöpung
(Luleå Tekniska Univ./ Marine Biogas / SLU m.fl.)

5 ton fisk i disk, 
Kretsloppsflugan, Ensilage

Foder till fisk är en utvecklingsnäring för Sverige
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Bild A.Kiessling

Sediment kan hanteras på två sätt:
a) Rotation av odlingen - stöd i ekosystemet
b) Återtag där rotation inte är lämpligt



Mysis  äter av det biologiskt tillgängliga 
sedimentet Mat till insektsätande fisk.
(vi tror den högre andelen lösligt P i detta prov kommer från det P som 
finns i själva mysisen, inte från sedimentet)

Ingen skillnad i P profil under odling eller uppströms/nedströms 
bara mer => Hypotesen att den höga halten Al och Fe i dessa vatten 
binder fritt P från inflöde såväl från odlingen stärks.

Ekosystemet i dessa vatten kan tillgodogöra sig näring ur sedimentet 
(ffa organiskt mtr medan hårt bundna P blir kvar och akumuleras)

Vi måste anamma Norges förhållning, att botten styr 
tillståndet

Ströms Vattudal Rotation av odlingen två fördelar:
1. Botten återhämtar sig => biodiversitet/fiske.
2. Ev. smittkedjor bryts





What is a GOOD Fertilizer?
• Essential nutrients (Marco & micro nutrients, trace 

elements)
• Improves substrate/soil structure & holds water 
• Promote plant cell division leading to cell 

proliferation (hormones, etc - biostimulants)

Courtesy of 
Jean Yong, 
SLU



Biostimulant(s) signals influencing plant growth

Wong et al. (2015) Springer,
Wong et al. (2016) Acta Horticulturae

(Microbe) Root-to-Shoot signalling
“Biostimulants”

Courtesy of Jean Yong, SLU
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