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BALTIC BLEND
ÖSTERSJÖFODER
▸ Det har gjorts upp åtskilliga 

strategier hur 

fiskodlingsbranschen kan och skall 

utvecklas

1. Belastningen skall inte öka 

nämnvärt

2. Kretsloppstänkande
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VATTENBRUK/FISKODLING ÄR EN 
FORM AV LIVSMEDELSPRODUKTION 
BLAND ANDRA!
(INGEN LIVSMEDELSPRODUKTION SKER HELT UTAN 
MILJÖPÅVERKAN)
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Vad är det egentligen som vi slänger i sjön ?
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VAD ÄR FISKEN GJORD AV ?
▸ Om vi skall bygga en fisk bör vi veta vilka byggstenar vi behöver.

▸ En regnbågslax består av:

▸ 65-70 % vatten

▸ 15-17 % protein

▸ 15-17 % fett

▸ 1,5-2 % aska, varav 0.35-0,45 % fosfor

▸ Det som blir över, dvs. inte binds i fisken kommer i någon form ut i miljön, där 
någon organism kommer att utnyttja de näringsämnen eller den energi som 
inte bundits i fisken. 

▸ I praktiken är det två (tre) faktorer som är av betydelse då vi talar om 
närsaltsbelastning : 

1. Fosfor

2. Kväve

3. (Syreförbrukning)
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FODERRÅVAROR
▸ Dagens tillväxtfoder innehåller 36-40 % protein och 30-35 % fett

▸ Råvarusammansättningen olika i olika produkter

▸ Fosfor kommer från alla råvaror, men främst från fiskmjölet (innehåller 1,9-2,3 

% P)

▸ 6,25 % av proteinet är kväve

▸ Foderråvaror:

▸ Fiskmjöl (15-20 %), Bondböna, sojaprotein, vete, vetegluten, broilermjöl, 

blodmjöl, samt fiskolja och rybsolja
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FODRETS FOSFOR 
▸ Fiskarna måste få fosfor för att kunna leva, fosfor behövs i:

▸ Benbyggnaden (största delen)

▸ Dessutom i alla levande celler

▸ Fiskens behov av P är beroende av dess storlek:

▸ Under 10 grams fisk behöver ca 7,5 g tillgänglig fosfor/kg

▸ Större fisk 4 g tillgänglig fosfor per kilogram

▸ Överskotts fosfor kommer ut i någon form
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FODRETS FOSFORINNEHÅLL
▸ Fosformängden i fiskfoder är så låg som det är möjligt utan att riskera 

fiskens hälsotillstånd (0,7 % i foder för stor fisk)

▸ Halten av tillgänglig (smältbar) fosfor är beroende på råvarukälla!

▸ I fiskmjöl förekommer fosfor som hydroxy-apatit eller tri-kalsiumfosfat

(TPC), största delen (60-70 %) i sådan form som är tillgängligt för fiskarna 

(TPC har dålig smältbarhet).

▸ I växternas frön (alltså i växtproteiner) är fosfor bundet i fytinsyra, vilket 

som sådant inte alls är tillgängligt för fisk, eftersom de saknar enzym som 

skulle frigöra denna fosfor.

▸ Med hjälp av enzymet fytas kan man göra fytin P tillgängligt (2009, P-

belastningen från fiskodlingen minskad med 26 %)

▸ Om fisken inte annars får tillräckligt med fosfor kan man tillsätta oorganiskt 

fosfor, som har god smältbarhet. 
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FOSFOR
▸ Det påstås att fiskodling är skärgårdshavets största belastare (är den verkligen det??)

▸ Från fiskodlingen i skärgårdshavet var fosfor belastningen år 2016  knappa 15 ton 

(Ympäristö.fi).

▸ P-belastningen per producerat kg fisk är ca 4 gram (NTM, Finska fiskodlingens 

totalabelastning är således ca 60 ton/år, varav en stor del i olöslig form som 

sedimenterar)

▸ Belastningen från Aura Å är ca 67 ton fosfor  per år, (vattnet innehåller ca 200 

mikrogram fosfor per liter, medan fosfor halten i skärgårdshavet rörde sej mellan 15-

20 mikrogram/l. ).

▸ Enligt SYKE är den direkta P belastningen från Finland ca 3900 ton, fiskodlingens andel 

av Finlands direkta belastning beräknas till ca 1,5 %

▸ Tillkommer inre belastning, som är uppskattad till att vara minst lika stor som den 

totala direkta belastningen



KVÄVE
▸ 6,25 % av proteinet är kväve

▸ Det finns inget protein som till 100 % skulle vara smältbart, smältbarheten

varierar mellan olika råvaror och är beroende på hur råvaran producerats

▸ Proteinets smältbarhet är också beroende på hur anpassad djuret är till den 

råvaran. 

▸ Alla levande varelser muskler omsätts hela tiden (bryts ner och ersätts)

▸ Ca hälften av det protein en fisk ätit under sin livstid finns I fisken då den är

fullvuxen (jämfört med andra produktionsdjur är fisken effektivast på att

utnyttja protein)
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KVÄVEBELASTNINGEN
▸ Belastningen per kg producerad fisk är ca 40 gram

▸ Den Finska Fiskodlingens totala kvävebelastning av Östersjön är beräknad till 600 ton (inget 

sedimenterar eller bryts ner, produktionen 15.000 ton/år) medan Finlands direkta övriga 

belastning är ca 60.000 ton (Ym/Syke ympäristö.fi)

▸ Via luften kommer ytterligare 6-7000 ton till de Finska delarna av Östersjön (YM/Syke

ympäristö.fi)

▸ Utöver detta binder de blågröna algerna i Östersjön 400-600 000 ton/år (Helcom: The sixth 

pollution load compilation) 
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KALANKASVATUKSEN YMPÄRISTÖSEURANTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN
(KETTUNEN ET AL. 2015, SYKE)

▸ Beräkningsmodell: Skalan 0-0,2 mikrogram/l

▸ intensifierad undersökning av verksamhetens påverkan vid Loukeenkari

(Gustafs/Brändö) = påverkan kunde inte detekteras med mätningar

VAD MENAS MED PUNKTBELASTNING ?

Slutsats: en rätt placerad 300 tons 
Odlings påverkan är inte
detekterbar med dagens metoder!

Skalan 0-0,2 mikrogram/l
(norm. 15-20 mikrogram/l

Kettunen 2015 Kettunen 2015
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EN RÄTT PLACERAD FISKODLINGS
BELASTNING ÄR INTE MÄTBAR !

Källa: MILJÖEFFEKTER FISKODLING I ÖPPNA SYSTEM (Tina Hedlund, Aquanord 2018) 
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VATTENBRUK/FISKODLING ÄR EN 
FORM AV LIVSMEDELSPRODUKTION 
BLAND ANDRA!
(INGEN LIVSMEDELSPRODUKTION SKER HELT UTAN 
MILJÖPÅVERKAN)
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LANDSKAPSVÅRD OCH KRETSLOPPSTÄNKANDE ?
Eller utsläpp av närsalter?
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Östersjöns fosfor- och kvävebelastning
(från fiskodling) 

I Finland  odlas ca 13.000 ton fisk/år (13 miljoner kg)

förr

Fosfor 60 000 kg
Kväve 507 000 kg

Nu (BALTIC BLEND)

Fosfor -15 600 kg
Kväve 130 000 kg

skillnad/år
Fosfor -75 000 kg
Kväve -377 000 kg

En utökad mängd odlad fisk skulle
innebära ökad införsel av närsalter

En utökad mängd odlad fisk ökar inte den
totala belastningen, fosforbalansen tillochmed

minskar
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Med den mängd Östersjöfiskmjöl Raisioaqua 
har köpt år 2019, odlades 15.700 ton fisk

tidigare

Fosfor 72 100 kg
Kväve 612 000 kg

Nu (BALTIC BLEND)

Fosfor -18 820 kg
Kväve 156 000 kg

skillnad/år
Fosfor -90 920 kg
Kväve -455 200 kg

En utökad mängd odlad fisk skulle
innebära ökad införsel av närsalter

En utökad mängd odlad fisk ökar inte den
totala belastningen, fosforbalansen tillochmed

minskar



INSPIRERAR TILL TILLVÄXT

Tack !


