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Regional fördelning av 
matfiskproduktionen



Efterfrågan på fisk har ökat



Lax har varit dyrt på sistone



Världsproduktionen och –
marknaden för Atlant lax
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Vad sker i världsproduktionen?
- Den norska produktionen har stagnerat pga. stora problem med laxlus
- Vilka mögligheter finns det att höja laxproduktionen igen?

- Smoltproduktionen har flyttats till recirkulationsanläggningar, vilket
    ger skydd mot laxlus och mögligheten att öka produktionen
- Utveckling av övriga metoder för att bekämpa laxlusproblemet
- Matfiskodling i recirkulationsanläggningar

- Många stora projekt på gång, men hittils mycket svårt att nå 
    en ekonomisk hållbart produktion

- Offshore odling
- Många stora projekt på gång, men ingen märkvärdigt produktion
    ännu

- Kombinationer av olika tekniker/Förädlingsfartyg osv. 

- Vad gör kineser? Marknader i Asien växer snabbt, men kommer 
     de att produsera själv deras fiskbehov? 
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Mer inhemsk produktion behövs
- Konsumenterna vill äta mera inhemsk fisk
- Fiskförädlare vill använda mera inhemsk råvara
- Fiskodlarna vill odla mera fisk 
- Fiskeriförvaltningen vill öka inhemsk produktion
- Regeringen vill befrämja inhemsk fisk

35 miljoner kg (filevikt) mer fisk behövs ! 

Fiskodling är enda sättet 

att märkbart öka utbudet 
av inhemsk fisk?  

Kan man öka produktionen 

på ett miljövänligt sätt?



RAS i Finland
•  9 RAS i användning
•  Kapasitet ca.         4,7 M. kg
•  Produktion ca.          1 M. kg
•  Stora investeringar
•  Produktionen är nu mycket   
     förlustbringande
•  Innovationsprogram och  
     RAS-forsknings- och läro- 
     faciliteter i Naturresursinstitutet 



Belastningsminskningen i havet

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

T
y

p
p

ik
u

o
rm

it
u

s,
 t

n

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

T
y
p

p
ik

u
o

rm
it

u
s
, 
tn

Fiskodling
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Lokaliseringen
är viktig !

14

28.02.2020

Sykes undersökning:

1. Enligt modellering var utspädningen av belastning så effektiv, att en ökning av 
närsalter i omedelbar närhet av fiskodlingen är inte mätbar

2. Det var ingen skillnad i mängden närsalter mätt på 50 m eller 1000 m från 
anläggningen

3. Medelvärdet av fosfor och halten a-klorofyll avvek inte  från  jämförelsedata man 
samlat innan verksamheten inleddes

4. Ingen skillnad i mängden närsalter på olika vattendjup

Ny stor plats: Förhandsmodellering och uppföljning efteråt behövs 

På rätt plats är påverkan liten! 

Loukeenkari, 300 tn i Gustafs

Källa: Kettunen, J., Lignell, R., Ropponen, J., Malve, O. ja Kotamäki, N. 2015. Kalankasvatuksen ympäristöseurantajärjestelmän kehittäminen. 
Loppuraportti. Suomen ympäristökeskus. 26 s. 
https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/01/Kalankasvatuksen-ymparistoseurantajarjestelman-kehittaminen-Loppuraportti.pdf



Lokaliseringsstyrningsplanen
Samarbetsprocess: Fiskodlare, fiskeri-
och miljöförvaltning och experter, miljö- 
utvärdering och officiellt kungörelseförfarande

Metod: GIS-analys och konsekvensanalyser
- exempelvis modellering av algtillväxt pga. produktionen

Olika faktorer och intressen beaktades
- vattendjupet och vattenkvaliteten
- fiske och fiskproduktionsområden
- naturskyddsområden
- sommar stugor
- farled
- skeppsvrak osv.

Målsättning: Minska konflikter med andra 
intressegrupper, mindre olägenheter för miljön, 
Förbättra fiskodlingens lönsamheten och 
möjliggöra en ökad inhemsk produktion  

Godkännande: Miljöministeriet och Jord- och 
Skogsbruksministeriet godkände planen 2014 
(processen räckte 6 år)

Lokaliseringsstyrning fortsätter i innovations-
programmet, havs- och landskapsplanering 



Östersjö fiskfoder
Genom att i fiskfoder använda fisk som 
fångats i Östersjön, istället för fisk som 
kommer från områden utanför Östersjön, kan 
man avsevärt minska nettobelastningen av 
närsalter i Östersjön 

Strömming innehåller ca. 0,4 % fosfor 
och 2,2 % kväve per kg fisk

Östersjö fiskfoder:
• Halverar nettobelastning av kväve
• Avlägsnar fosfor

Photo: Raisioaqua



Vattenbruksstrategi 2022

Mål: 
Hållbar produktion och tillväxt i fasta Finland
8 000 tn > 20 000 tn år 2022

Teknologi: 
Öppen sjö odling i identifierade områden
Östersjöfoder tas i bruk
Utveckling av RAS

Medel:
Privata och offentliga (EHFF) investeringar 
Forsknings- och innovationsprogram, som stöder
utveckling av öppen sjö odling och RAS odling
Förbättra lagstiftning för att stöda utvecklingen 



Program för att befrämja 
inhemsk fisk

Regeringsprogrammet förutsätter ett program för att 
befrämja inhemsk fisk

Programmet (2020-2027) styr övriga nationella 
fiskeriprogrammen och finansieringen 

Programmet syftar till att höja användning av fisk enligt 
näringsrekommendationer

Förutsätter över 50 miljoner kilo mera fisk





Hur skall man öka hållbarheten?
Faktabaserad gemensam beslutsanalys 1992
> Det mest effektiva sättet att minska näringsbelastningen är att 
utveckla fiskfodren

2) Investering i experimentell forskning
- Försök i laboratoriskala
- Fältförsök i havsområdet

AKVA-Smart feeding system

Rimito fiskforskningstation (1993)





Fiskmjölfabrik i Kasnäs
Strategisk nationell investering för hållbar utveckling av fiskerinäring:

Ab Salmonfarm Oy, Kasnäs

Producerar fiskmjöl och olja av strömming och vassbuk
och

möjliggör recirkulation av Östersjöns näringsämnen i praktiken





Fisk är hållbar val!
Effektiviteten

Man kan minska 
inverkan på klimatet
med 30%, om man
byter till fiskbetonad 
kost

Källa: Luke, Ruoka-Minimi projekt   
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