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Målsättning 
Genomföra en förstudie för att 

utreda möjligheterna att etablera 

en akvaponi i samklang med 

befintliga växthus eller 

utbyggnad av dessa och för 

detta utnyttja restvärme från  

ortens cementindustri. 
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Slutrapport: Förstudie Akvaponi - recirkulerande vattenbruk 

 
Bakgrund 

Vattenbruk i Sverige är ett dåligt utnyttjat verksamhetsområde.  

I Slite finns möjlighet, dels med närvaron till Östersjön, dels finns möjlighet att utnyttja 

restvärme från industrin på orten. Detta gör att möjligheterna bedöms som goda att skapa en 

ur miljöhänsyn hållbar och kommersiellt gångbar odling av landbaserad växt och/eller 

fiskodling. 

Med bakgrund av detta ansökte Slite Utveckling AB om medel att genomföra en förstudie för 

att utreda om det finns förutsättningar att skapa ett Vattenbruk i Slite, vilket också senare 

beviljades. 

Syfte 

 

Genomföra en förstudie för att utreda möjligheterna att etablera en akvaponi i samklang med 

befintliga växthus eller utbyggnad av dessa och för detta utnyttja restvärme från  

ortens cementindustri. 

 

Mål 

 

Om det finns förutsättningar att bygga en kommersiell odling av fisk eller vattenbaserade 

växter på orten baserat på tillgänglig mängd med vatten med rätt kvalité och temperatur är 

målet att utarbeta ett beslutsunderlag som ligger till grund för en investering. 

Akvaponin skall baseras på senaste innovationer och teknik och om det är möjligt att bygga 

på befintliga lokala arter i Östersjön runt Gotland och nya arter. 

Metod 

 

• Att inhämta teoretiska fakta; forskning, avhandlingar, uppsatser osv.  

• Att inhämta fakta genom möten, seminarier, workshops, företagsbesök befintliga fisk- och 

algodlingar och tillverkare av fiskodlingsutrustning.  

• Att inhämta kunskap från Länsstyrelsen, Cementa, Campus Gotland och andra intressenter 

på Gotland. 

• Att mäta vattenkvaliteten och -temperaturen på spillvattnet från Cementa 

• Att undersöka möjligheterna att samköra växthus med odling 

• Att samla information om nuvarande vattenbruk och fiskodling som är relevanta som 

kunskapsunderlag för Slite.  

• Att kontakta entreprenörer, jordbrukare, fiskare med flera på Gotland som kan ha intresse 

av att driva eller medverka i en odling. 
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Samarbete med Länsstyrelsen på Gotland samt Campus Gotland är etablerat. Campus Gotland 

driver forskningsstationen Ar på norra Gotland. Där sker forskning av främst djurlivet i 

Östersjön. Kontakter är etablerade såväl med Länsstyrelsen som Campus Gotland. 

Avgränsningar 

 

Traditionella fiskdammar för röding eller kassodling i havsvatten är inte av intresse för 

projektet. 

 

Slutsats  

 

Det finns goda tekniska och planmässiga förutsättningar att starta och driva ett vattenbruk i 

Slite. Vatten av tillräckligt mängd och tillräckligt god kvalité finns, värme finns, mark för 

etablering finns och avsättning för avskilda fekalier finns. Marknad finns enligt den 

undersökning som Länsstyrelsen redovisat i sin rapport "Hållbart Vattenbruk - något för 

Gotland”. 

 

Att driva ett vattenbruk i mindre skala (under 50 ton foder) förutsätter dock att det kan drivas 

som ett komplement till annan verksamhet eftersom det inte ger tillräcklig lönsamhet.  

Det finns dock förutsättningar för att i kombination med befintligt växthus införa nya växter 

som exempelvis tropiska växter. En sådan lösning kan ge en bättre kalkyl på intäktssidan. 

 

Målsättningen med förstudien var också att hitta en entreprenör som fann det intressant att 

etablera en fiskodling. 

I Slite växthus finns i dag en verksamhet där man odlar gurkor i stor skala cirka 800 ton i ett växthus på 

17000 kvm och som värms med restvärme från Cementa. 

Ett nytt bolag Slite Kretsloppsodlings AB har grundats med avsikt att odla fisk och växter i ett 

kretsloppssystem i en s.k. akvaponi.      

Etableringen planeras ske i tre faser: 

   Fas 1. I befintligt växthus uppförs en mindre testanläggning   

Syftet med anläggningen är att prova ut den optimala kombinationen med olika fiskarter och nya växter 

samt att lära sig hur en akvaponi fungerar.       

    Fas 2. Om utfallet är positivt planeras en betydligt större anläggning, dock fortfarande med max 40 

ton foder. 600 kvm har reserverats i växthuset för denna etablering. 

Kombinationen fisk och växter är en framkomlig väg för kunna på ett ekonomiskt hållbart sätt nå en 

lönsam produktion. 

.  

   Detta innebär att vattenåtgången minskar för växthusodlingen då detta återvinns till fiskodlingen och 

inga näringsämnen släpps ut då de återvinns som gödning i växthusodlingen. 

I framtiden hoppas vi dock se en fullskalig anläggning kombinerad akvaponi och RAS som 

producerar minst 1000 ton/år i Slite vilket enligt Fifax skall betraktas som en ”break-even” 

punkt för lönsamhet. 

 

Vi hoppas att verksamheten på Ar kommer att väcka intresse och ge kunskap till tänkbara 

entreprenörer även för en sådan kombinerad fisk/växtkombination. 
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Kunnande finns att tillgå i form av konsulttjänster från exempelvis Gårdsfisk, doktorand från 

Berga samt Effektor Scandinavia på Åland. 

 

Aktiviteter Under förstudien. 

En lokal projektgrupp bildades bestående av: 

• Mait Juhlin, VD Slite Utveckling, administratör för projektgruppen samt har etablerade 

kontakter inom näringslivet. 

• Bo Ahlkvist, tidigare platschef på Cementa med god insyn och teknisk kunskap om 

möjligheterna att ta tillvara befintlig energi samt kunskap om affärsutveckling. 

• Gunnar Ahlqvist, tidigare inköpschef på Cementa och styrelseledamot i Slite Utveckling 

AB. Har även lång erfarenhet av teknik inom processindustrin. 

• Mats Hedström, entreprenör tidigare i databranschen, har undersökt förutsättningar för att 

utveckla en akvaponi i Slite. 

 

Utöver detta har ytterligare ett antal personer knutits till förstudien för att bidra med 

kunnande. 

 

Kurser och seminarier 

 

Projektmedlemmarna har gemensamt eller enskilt deltagit i ett antal kurser och seminarier. 

 

• Uppstartsmöte med Länsstyrelsen, fiskerikonsulent Rolf Gydemo och Andreas Pettersson 

• Göteborgs Universitet Tillstånds och miljökurs Tjärnö forskningsstation Bohuslän 

• Inspirationsseminarium anordnad av Länsstyrelsen på Gotland 

• Seminarium i samband med Almedalsveckan 2017 anordnat av Göteborgs universitet 

• Möte med övriga vattenbruksintressenter på Gotland. 

• Kurs i miljölagstiftning och tillstånd på Ar. 

 

Studieresor. 

 

Ett antal studieresor har genomförts för att gruppen skall få kunskap och förståelse för olika 

sätt att bedriva vattenbruk. Följande vattenbruk har besökts. 

 

• Ekofisk i Landskrona 

• Gårdsfisk i Tollarp 

• Doktorandprojektet inom Berga Naturbruksgymnasium 

• Fifax på Åland 

Samtliga dessa besök är dokumenterade i rapporter. 

 

Kontakter har även tagits för att få göra studiebesök vid en algodling men tyvärr utan resultat. 

Dessutom har ett besök gjorts på Blått Centrums forskningsstation på Ar för att där diskutera 

möjligheterna att få igång en testanläggning. 

 

Lagstiftning att ta hänsyn till: 
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Följande är hämtat ur den rapport Förstudie "Hållbart Vattenbruk - något för Gotland” som 

Andreas Pettersson på Länsstyrelsen i Visby genomfört där den lagstiftning som man behöver 

ta hänsyn till finns redovisad. 

” - - - - - - - - - - 

Vattenbruket omfattas av många lagar och regelverk. Regelverket är komplext och tillstånd 

kan krävas enligt flera parallella lagstiftningar som skall prövas hos flera instanser. Alla 

vattenbrukare är, oavsett odlingsvolym, skyldiga att ha ett tillstånd enligt fiskerilagstiftningen 

före verksamheten påbörjas. Detta gäller både om man tänker odla fisk, kräftdjur, musslor 

eller ostron och tillståndet söks hos länsstyrelsen.  

Enligt miljölagstiftningen betraktas fiskodling som miljöfarlig verksamhet (9 kap. 

miljöbalken) och det krävs en anmälan till kommunen om den årliga foderförbrukningen 

ligger mellan 1,5–40 ton och tillstånd från Länsstyrelsen (Miljöprövningsdelegationen) om 

den årliga förbrukningen av foder överstiger 40 ton. Även tillstånd för vattenverksamhet (11 

kap miljöbalken), samt områdesskyddsprövning, (7 kap miljöbalken Natura 2000-prövning, 

strandskyddsdispens) kan bli aktuellt beroende på odlingens lokalisering. Andra tillstånd som 

krävs är tillstånd enligt Smittskyddslagstiftning, Djurskyddslagstiftning, 

Livsmedelslagstiftning, Plan- och bygglagstiftning, lagstiftning om animaliska biprodukter 

och EU-lagstiftning.  

 ” - - - - - -- - - - - - - 

 

Förutsättningar i Slite. 

Vår bedömning är att det finns mycket goda förutsättningar att etablera någon form av 

vattenbruk i Slite.  

Dels finns lämplig mark bakom befintligt växthus, det område som iordningsställdes för 

rörupplag till Nordstream 1. Marken är kommunal och avsedd för industriändamål. 

Dels finns tillgång till vatten genom ett samarbete med Cementa som planerar att flytta sin 

processvattenförsörjning till en ytvattentäkt i västra brottet. Cementa ansöker för närvarande 

om ny vattendom där man även tar höjd för externt utnyttjande exempelvis för 

vattenbruksverksamhet. Detta är sötvatten som idag ännu inte håller dricksvattenkvalitet men 

som beräknas göra det inom en snar framtid. I och med att det är en ytvattentäkt kommer 

temperaturen att variera över årstiderna vilket måste tas hänsyn till. 

Möjligheten att förse anläggningen med vatten från eget borrhål bör också undersökas. 

Värme finns i form av fjärrvärme från Cementa. Detta kan vid behov även användas för att 

kyla vatten och byggnader. 

Alternativt kan byggnaden förses med solpaneler för att producera el/värme. 
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SWOT analys 

Under förstudiens gång har vi främst genom de studiebesök som gjorts och där diskuterat med 

ansvariga personer fått klart för oss ett antal styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Styrkor  

• Det finns en uttalad politisk vilja att utveckla vattenbruket, även bland lokala politiker  

• Samverkansmöjlighet med lokala företag på orten finns 

• Gotland som varumärke är starkt varför även lokalt odlad fisk borde ha en bred marknad 

• Efterfrågan på hållbara och närproducerade vattenbruksprodukter av restaurang 

livsmedelsbutik, fiskhandlare och allmänhet  

• Samverkan med Blått centrum och Campus Gotland samt länsstyrelsen och Region 

Gotland  

• Processtekniskt kunnande finns på orten 

 

Under förstudien har vi även medverkat vid ett antal seminarier och möten där det klart 

framkommit att det finns ett intresse både för själva näringen bland entreprenörer, 

privatpersoner och politiker men även av fisk som ett hållbart närproducerat livsmedel bland 

allmänhet, fiskhandlare och restaurangverksamheter.  

Svagheter  

• Det saknas idag entreprenörer med kunskap inom vattenbruk  

• Höga investering- och driftskostnader  

• Osäker visad lönsamhet för landbaserade fiskodlingar  

• Brist på riskkapital för uppstart av vattenbruk  

• Många regelverk att förhålla sig till  

• Allmänhetens attityd till vattenbruk är ofta negativ  

• Brist på omvärldskunskap och affärskompetens  

• Omfattande teknikutveckling pågår inom landbaserat vattenbruk  

• Bristande kunskap om landbaserat vattenbruk bland allmänhet  

 

Av de vattenbruk vi studerat är det bara RAS anläggningar med vidareförädling som visat sig 

vara lönsam, typ Gårdsfisk. En anläggning i industriell skala med mycket stor volym bedöms 

också som ekonomiskt bärkraftigt som enskild verksamhet. En Akvaponi för max 40 ton 

foder blir lönsam om man tar hänsyn till bl.a tillskott av näringsämnen från fisken 

Möjligheter  

• Samverkansmöjligheter med organisationer, myndigheter, företag och forskning genom 

Blått Centrum Gotland  

• Gemensam satsning på att utveckla produktionsteknik, marknadsföring, utbildning och 

långsiktig finansiering 

• Samverkan med befintliga efterberbetningsanläggningar på Gotland som filé anäggningar 

och rökeri 

• Utbildningsinsatser  

• Samarbete med befintligt växthus och industri ger förutsättningar till samverkan vad gäller 

vatten, värme och slamomhändertagande 

• Möjligheten att använda restauranger och andra aktörer som marknadsförare 
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Hot  

• De initialt mycket höga investeringskostnaderna kan innebära problem med finansiering  

• Lång tid att etablera en odling som ger intäkt  

• Snårigt regelverk. 

• Avsaknad av svensk avelsproduktion  

• Omogen marknad 

• Svårt att införa ”nya” sorter på marknaden 

• Möjlighet till kompetensutveckling  

• Gotlands vattensituation  

• Djurrättsfrågor   

  

Den viktigaste frågan är att få tillgång till kapital i och med att det är en relativt okänd 

verksamhet i Sverige. Den breda marknaden känner idag mest till odlad fisk i form av lax och 

torsk från Norge och många är även medvetna om vilka problem det skapar.  

Detta gör att en stor satsning måste göras för att marknadsföra en lokal produkt som håller en 

mycket hög kvalité. 

 

 

Kostnadsanalys. 

Liten skala 

 

Som underlag för kostnadsanalysen har i huvudsak använts den kalkyl som Regionförbundet i 

Kalmar tagit fram för tre olika scenarier, alla med en produktion som behöver 40 ton foder. 

Genom kopplingen till befintligt växthus finns goda förutsättningar att få lönsamhet. 

Stor skala     

 

  Däremot gav vårt besök hos Fifax på Åland en annan bild. Där har man i stället satsat på en 

RAS anläggning i industriell skala, vid full produktion skall anläggningen ge ca 3200 ton 

fisk/år. Man uppförde en byggnad på 15 000 m2 med totalt 36 odlingsbassänger plus 

yngelkläckeri och ett antal mindre bassänger för uppfödning. Idag producerar man fisk i 24 av 

de 36 färdigställda bassängerna. 

Vår bedömning är att detta bör kunna ge ett positivt överskott även för vår del. Svårigheten 

här blir att skaffa kapital för investeringen på 300–350 MSEK för motsvarande anläggning. 

Initialt behövs ca 150 MSEK för att starta med en volym på ca 1000 ton per år. 

 

Bilagor: 

1, Rapport besök Ekofisk och Gårdsfisk 

2, Rapport besök Berga naturbruks gymnasium 

3, Rapport besök Fifax på Åland 

4, Karta över Slite med tänkbar etablering 

5, Kalkyl Tilapia Akvaponi 

6. Kalkyl Regnbåge RAS  

 

Hänvisningar 

Rapport ”Hållbart Vattenbruk - något för Gotland”, Rapport ”Hållbara Gotland”, 

http://ekofisklandskrona.se,  http://www.fifax.ax/ och www.gardsfisk.se för nätversionerna 

för de anläggningar som besökts. 

http://ekofisklandskrona.se/
http://ekofisklandskrona.se/
http://www.fifax.ax/
http://www.fifax.ax/
http://www.gardsfisk.se/
http://www.gardsfisk.se/
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Bilaga 1, Studiebesök Ekofisk och Gårdsfisk 

Bakgrund 

Fiskodling i Sverige är ett dåligt utnyttjat verksamhetsområde. I Slite finns möjlighet, 

dels med närvaron till Östersjön, dels finns möjlighet att utnyttja restvärme från 

industrin på orten. Detta gör att möjligheterna bedöms som goda att skapa en ur 

miljöhänsyn hållbar och kommersiellt gångbar odling av landbaserad växt eller 

fiskodling. 

 

Slite Utveckling AB har därför fått beviljat ett bidrag från Leader Gute och Jordbruksverket 

att göra en förstudie som skall utarbeta ett beslutsunderlag som visar om det finns 

förutsättningar att bygga en kommersiell odling av fisk eller vattenbaserade växter på orten 

baserat på tillgänglig mängd med vatten med rätt kvalité och temperatur.  

Akvaponin skall baseras på senaste innovationer och teknik och om det är möjligt bygga på 

befintliga lokala arter i Östersjön runt Gotland 

 

Som ett led I detta gjordes den 9-10 oktober 2017 studiebesök dels hos Ekofisk I Landskrona 

samt Gårdsfisk I Tollarp. 

Deltagare: Ingemar Lundqvist Ordförande i Ekobönderna på Gotland, Kenneth ”Karla” 

Karlström Slite Växthus, Gunnar Ahlqvist och Mait Juhlin Slite Utveckling AB 

Ekofisk Boliden Bergsoe, Landskrona  

På tisdagsmorgonen mötte Linda Hallberg oss i entrén. Ett kort möte med VD Fredrik Kanth.  

Ekofisk är en utveckling av verksamheten på Boliden Bergsoe som arbetar med återvinning 

av bly från batterier. Smältverket har mycket restvärme som används för bl a fjärrvärme till 

omkringliggande samhälle. För att ytterligare utnyttja överskottsvärmen och att det finns gott 

om tomma lokaler från tidigare verksamheter som lagts ner kom iden med att starta försök 

med att odla fisk. Valet blev en tropisk sötvattensfisk Tilapia som normalt lever i tropiska 

länder och har bra tillväxt vid 28 grader. Ännu i liten skala men planer finns att utöka 

verksamheten, Ytterligare byggnader finns att växa i. 

Linda arbetar halvtid på Ekofisk med planering, marknadsföring och praktiskt i driften. 

Driftansvarig Michael Mineur arbetar halvtid och andra halvan som inköpare på Boliden 

Bergsoe.  

Skiftpersonal på smältverket är schemalagda för att även gå kontrollrundor på Ekofisk bland 

annat för att fylla på foderautomater under helger, larm finns till smältverkets kontrollrum om 

något fel skulle uppstå.  
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Innan vi fick gå in i lokalen gällde; ombyte skor, rock samt handtvätt och spritning av händer.  

Steg 1  Yngel av Tilapia köper de från Holland, enbart hanar. 

Steg 2 För hand sorteras fiskarna till nya bassänger efterhand de växer. Varje bassäng 

på 5 kubik rymmer som mest ca 1700 fiskar. 

Steg 3 Leveransklara vid 400–500 gr. Det tar 6–7 månader.  

Steg 4 Två dygn före slakt flyttas de till reningsbassänger, dvs ingen mat. 

Steg 5 Fiskarna avlivas genom att lägga dem i is. De levereras utan någon 

efterbehandling dvs fiskarna säljs hela. 

Foder 85% vegetariskt. Köper från USA, Danmark Scratting.  I nuläget det mest 

produktionsekonomiska. Söker att uppnå större andel vegetariskt. 

Lokalen värms av värme från smältverket. Ingen extra värme i bassängerna utan enbart 

lokalens värme räcker för att hålla ca 28 grader i vattnet. Vattnet cirkulerar och renas bl.a. i en 

biologisk reningstank. Avskilt slam skickas till reningsverk. Vattenförbrukningen består till 

största delen av avdunstningen, ca 2 m3 färskvatten per dygn, och när tankarna töms för 

rengöring 

Ph hålls på 6,5–7 med hjälp av bikarbonat, vattnet är här mjukt. 

2016 blev det 1,7 ton fisk och 2017 kommer det att bli 2 ton. Fodermängden avgör tillstånden. 

Vid en årlig fodermängd över 40 ton krävs en MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) 

. 

Kostnader 

Cirka 12 000 kr per bassäng. Så här långt har man åtta bassänger om 5 m3. Företaget Vera i 

Klippan har standardrör som de har klippt till. 

Försäljning: 

Helfisk. 25–30% filé får man ut av fisken. Pris på Citygross 129 kr/kg 

Säljargument: Grönlistad, god matfisk, lokalt producerad 

Linda poängterade hur viktigt det är att tänka på försäljningsledet i ett tidigt skede av 

processen. Dialog med återförsäljarna är ett måste. Starta gärna fokusgrupp med lokal kock. 

 

Utmaningar  

- Tillväxten, dagens produktion är ännu alldeles för liten.  
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- Fodret. Finns möjligheter att göra foder med insekter och resterna från öltillverkning. 

Landskrona kommun ser inte Ekofisk som ett intressant företag att lyfta som förebild. Om det 

hade legat utanför industrin hade de kanske varit intresserade. 

Tillstånd. Jordbruksverket i Jönköping har en vattenbrukssamordnare Veronica. 

 

 

Tilapia, nära leveransstorlek           4 av de totalt 8 bassängerna på Ekofisk. 

 

Gårdsfisk, Tollarp 

2013 startade Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Gårdsfisk med visionen att odla en av 

världens mest hållbara fiskar och att vi ska kunna äta fisk utan bidra till överfiske, 

miljöförstöring och övergödning.  

Förutom att odla en god och nyttig fisk så arbetar man för en levande landsbygd och att skapa 

nya affärsmöjligheter för främst lantbrukare. Den odlade fisken säljs under varumärket 

Gårdsfisk. 

Tillståndshanteringen har de inte sett som ett problem, med sin utbildning har de snarare varit 

banbrytande och ett komplement till byråkraterna. Myndigheterna är inte riktigt med på tåget 

ännu, som ett exempel nämnde de svårigheten att beskriva vilket liggutrymme respektive djur 

hade och vilken sorts strö de planerat i den blankett de fick översänt. 

Guidning av Joel Fredriksson som är nyanställd direkt efter avslutad utbildning på gymnasiet i 

Osby med inriktning fiske. 

Man odlar idag två sorter, Tilapia som man här har gett ett eget namn Rödstrimma som man 

för övrigt varumärkesskyddat. Man odlar även Clarias, en fet fisk med hög andel Omega 3. 

Man odlar även vad man kalla Svart Rödstrimma. 

Yngel köper man från Holland. 
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Clarias är en mal dvs en rovfisk vilket ger en risk för att de äter på varandra. Slaktas vid 1,3 

kg en vikt de uppnår på 7–8 månader.  

Rödstrimma slaktfärdig efter 9 månader och vid en vikt på ca 400–500 gram. 

Odlingen sker i ett antal bassänger på 18 m3, där som mest 2000 fiskar finns, Clarias är ju 

både större och kraftigare än Tilapian. 

2017 producerar de 30 ton. Maxproduktionen är idag 35 ton eftersom 40 ton foder sätter 

gränsen innan en miljökonsekvensbedömning MKB skall lämnas. De ser inte några problem 

att skriva att skriva en MKB.  

Avfallet lagras för att gödsla när det är lämpligt. Man har en mindre egen areal för detta men 

runt området finns flera större marker som är lämpliga. Inget utsläpp av kväve, fosfor.  

Fiskavfall och eventuella döda fiskar levereras till biogasanläggning. 

I övrigt samma procedur innan vi fick komma in i själva anläggningen. Man har utnyttjat 

gamla lokaler som genomgått kraftiga upprustningar. De olika stegen var i identiska med vad 

vi såg på Ekofisk, här kändes det dock som en produktionsanläggning i stor skala. 

Man förädlar fisken själva till viss del, men anlitar ett externt rökeri. Vi fick provsmaka rökt 

Clarias och Rödstrimma. Utsökt! 

De båda entreprenörerna planerar nu att utveckla sitt koncept vidare, dels på gården, dels att 

sälja utrustning, kunnande och marknadsföring som Franchiseprojekt till intresserade. 

Huvudsaklig målgrupp är lantbrukare som har gott om plats på gårdar som tömts på djur. De 

har mött ett mycket stort intresse med många studiebesök. 

Barnkammaren på Gårdsfisk          De större bassängerna på Gårdsfisk 
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Bilaga 2. 

Studiebesök på Akvaponi vid Berga Naturbruksgymnasium den 15 mars 2018 

Bo Ahlkvist och Mats Hedström från Slite Utveckling träffade biologen och forskaren Björn Oliviusson som 

driver Akvaponin vid Berga Naturbruksgymnasium söder om Stockholm.  

Som ett led i ett 

forskningsprojekt vid KTH 

byggdes 2012 ett växthus med 

en yta om ca 80 m2 som nu 

fungerar som 

demonstrationsanläggning för 

akvaponi. Den kupolformade 

konstruktionen utgörs av 

träprofiler med polykarbonat 

som gör den fukttålig och 

korrosionsfri. Växthuset köptes 

som byggsats från USA och 

kostade totalt ca 200.000 kr.  

 Avsikten var från början att kombinera fiskuppfödning med tomatodling men då det blev för varmt på 

sommaren i det kupolformade växthuset valdes istället att odla bananer. Fördelen är att bananerna är 

självpollinerande, tål ohyra och är fleråriga. Varje klase ger ca 30kg vilket motsvarar 17kg/m2 och anses 

vara riktigt bra. Optimal temperatur i växthuset är 27 grader och då åtgår årligen 20.000 kWh .    . 

Belysning, pumpar mm. drar ytterligare 10. 000 kWh. Utöver bananer görs testodlingar med kakao, 

papaya, carambol, guava, passionsfrukt och vanilj. Projektet har idag inga anslag utan Björn driver det i 

egen regi.  

I en 4m3 stor tank finns 120 

vuxna fiskar av den afrikanska 

sorten Tilapia. Optimalt är att 

hålla 80 kg fisk per m3. Tilapian 

är vegetarian som vuxen men 

yngre fiskar äter gärna kräftdjur. 

I Sverige finns inga 

fodertillverkare. Tilapian klarar 

ett pH-värde på 5,5–9,5.  

Förutom denna tank finns en 

yngeltank och en tank för 

uppsamling av regnvatten. I alla 

tankar ligger pH kring 7.  

Växterna lever av näringen från vattnet som pumpas runt och uppsamlat regnvattnet kompenserar för 

avdunstning.  

Text och foto: Bo Ahlkvist  
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Bilaga 3, Besök FIFAX Åland 

Bakgrund 

Fiskodling i Sverige är ett dåligt utnyttjat verksamhetsområde. I Slite finns möjlighet, dels 

med närvaron till Östersjön, dels finns möjlighet att utnyttja restvärme från industrin på orten. 

Detta gör att möjligheterna bedöms som goda att skapa en ur miljöhänsyn hållbar och 

kommersiellt gångbar odling av landbaserad växt eller fiskodling. 

 

Slite Utveckling AB har därför fått beviljat ett bidrag från Leader Gute och Jordbruksverket 

att göra en förstudie som skall utarbeta ett beslutsunderlag som visar om det finns 

förutsättningar att bygga en kommersiell odling av fisk eller vattenbaserade växter på orten 

baserat på tillgänglig mängd med vatten med rätt kvalité och temperatur.  

Akvaponin skall baseras på senaste innovationer och teknik och om det är möjligt bygga på 

befintliga lokala arter i Östersjön runt Gotland 

 

Som ytterligare ett led i detta gjordes den 22–23 november 2018 studiebesök hos Fifax i 

Eckerö på Åland 

Deltagare: Kenneth ”Karla” Karlström Slite Växthus, Gunnar Ahlqvist, Bo Ahlkvist och Mats 

Hedström för Slite Utveckling AB. 

 

Följande hämtat ur Fifax hemsida: 

”-------------------- 

FIFAX AB 

Företagets affärsidé är att odla premium regnbågslax på ett modernt, innovativt och miljövänligt 

sätt. Därför har vi byggt en landbaserad RAS fiskeodlingsanläggning i Storby, Eckerö på Åland. 

Målsättningen är att producera den bästa, inhemska, hela och färska regnbågslaxen. Produkten 

kommer initialt att distribueras på närmarknaderna. 

 

Fullt utbyggd kommer anläggningen att omsätta 11 – 13 millioner euro per år och sysselsätta 15–

20 personer. Produktionen kommer att uppgå till över 3,000 ton så kallad rundfisk per år. 

FIFAX AB grundades år 2012 och har idag över 60 ägare. Det är ett åländskt aktiebolag, där 

majoritet ägs av sfären kring Helmet Capital AB. Åländska och svenska intressen äger resterande 

del. 
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VISION 

Vi tror på en hållbar, storskalig odling av fisk med minimal miljöpåverkan och vi vill vara 

föregångare i förverkligandet av den visionen. Vi odlar därför en premium-fisk på ett modernt, 

innovativt och miljövänligt sätt. 

Detta gör vi genom att odla fisken på land, i renat vatten från skärgårdshavet. Odlingsmodellen 

eliminerar allt behov av medicinering under normala omständigheter. 

Vi skapar en optimal tillväxtmiljö för fisken med modern RAS teknologi och en optimering av 

fiskens livsbetingelser i övrigt. 

Vår produktionsprocess följer de absolut striktaste kvalitetskraven. Vi tar inget för givet och vi 

strävar efter kontinuerlig förbättring. 

Vi gör inte detta enbart för att det är bra för vår verksamhet, utan också för att det är bra för 

samhället, för oss människor och för miljön. 

 

 

 

 

 

ANLÄGGNINGEN 

FIFAX AB har etablerat en landbaserad fiskodling under tak för produktion av 3,200 ton 

regnbågslax per år. Industrihallen på 15,000 m² inrymmer odlingen med tillhörande 

verksamhetsutrymmen. 

I hallen finns 36 stycken så kallade grow out bassänger. Därutöver äggkläckning, yngelavdelning, 

laboratorium, tekniska och administrativa utrymmen. Byggstart var hösten 2014 

och anläggningen väntas stå fullt utbyggd med full produktionskapacitet 2018. 

 

Under 2019 uppnår vi full leveranskapacitet. På området har också byggts processvattenrening 

för att klara miljökraven gällande bland annat utsläpp av fosfor och kväve. 

Anläggningen sysselsätter fullt utbyggd 15–20 personer och är en av Nordeuropas största i sitt 

slag. 

 

LANDBASERAD FISKODLING 

Landbaserad fiskodling bygger på principen att i helt slutna anläggningar, utan påverkan av yttre 

faktorer som väderlek, temperatur, miljö och vattenburna störningar, odla fisk i stora bassänger 
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på land. På våra breddgrader under tak. 

Landbaserad fiskodling är inte något nytt fenomen utan förekommer globalt och med många olika 

odlade fiskarter. 

Vi odlar i vatten från Ålands hav som vi pumpar upp och renar från alla bakterier. Vattnet 

cirkuleras och renas även kontinuerligt i anläggningen och används således om och om igen, 

vilket betyder att det är ett intensivbruk. 

Vattenförhållandena optimeras för fisken; temperatur, syrehalt, ljus och foder, vilket resulterar i en 

perfekt miljö. Fisken trivs och växer därmed mycket bra. 

Landbaserad fiskodling har utvecklats under flera decennier och teknologin är nu inne på 

sin fjärde generation. Etableringstakten är hög och nya, stora anläggningar har tagits i bruk i 

Danmark, Polen, Norge och Skottland. Mindre anläggningar finns redan sedan länge över hela 

Europa, också i Finland och på Åland (Guttorp). 

”--------------------- 

Vid vårt besök träffade vi Björn Geelnard och Pontus Nikula som båda var idégivare och var med från start 

av projektet. Idag är de inte delaktiga i produktionen utan jobbar enbart med att färdigställa projektet som 

konsulter (Effector Scandinavia AB). 

Bakgrund till projektet: Kassodling i havet av fisk har varit intensiv på Åland men för ca 10 år sedan 

startade en debatt miljöpåverkan med mera från dessa odlingar.  

Detta gjorde att de fick pengar för att göra en förstudie. 

Resultatet av förstudien blev att ett beslut togs att etablera en industriell odling av regnbåge. 

Efter att ett riskkapitalbolag gick in med finansiering kunde etablering ske 2014.  Samtliga 

odlingsbassänger är nersprängda i berget för att få till en bekväm arbetshöjd i markplan.  

Ett fastighetsbolag byggde och äger den 15000 m2 stora fastigheten medan Fifax som driftbolag äger all 

övrig utrustning. Obs inga ljusinsläpp i byggnaden eftersom ljusväxlingar stör fisken. 

Projektgruppen hade vi start ingen erfarenhet av fiskodling utan kom med erfarenhet från processindustrin 

vilket enligt deras uppfattning är en förutsättning för att driva ett så pass stort projekt i industriell skala. 

Byggstart skedde 2015 med de första 12 bassängerna med första fisk i bassängen i november 2015. 

Därefter har 12 bassänger till färdigställts som även de idag är fyllda av fisk i olika storlekar. De sista 12 

bassängerna planeras var i full produktion under 2019. Då skall den planerade produktionsvolymen på 3200 

ton/år vara uppnådd.  

Vatten hämtas från olika punkter och djup från Ålands hav, att ta från olika djup ger möjlighet att hålla en 

konstant temperatur på 14–16 grader vilket är den optimala temperaturen för Regnbåge. 

Varje tankgrupp om 12 bassänger innehåller ca 9000 m3 med eget reningsverk. Ca 150 m3 vatten cirkulerar 

och renas varje timme. Avdunstning m.m. gör att ca 2 m3 vatten behöver fyllas på med friskt vatten. 

Man köper rom med enbart honor från Danmark som man kläcker och föder upp i yngelanläggning. Efter 

50–90 dagar flyttas de till e större bassängerna.  

Därefter storlekssorteras fisken efterhand i 3 storlekar för att hela tiden hålla samma storlek i respektive 

bassäng. Tömning och sortering sker med vacuum sug till sorteringsverket varefter fisken skickas till nya 

bassängen. För detta har man installerat grova plaströr i golvet.  
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Foder består till ca 20 % av animaliskt fiskmjöl och olja, resten är vegetabilisk. 

Man räknar med ca 450 dygn från rom till slakt 

När fisken uppnått sin slaktvikt på ca 2 kg flyttas den till bassänger där den inte får någon föda och lätt kan 

fångas. För närvarande har man inget eget slakteri utan man skickar fisken till ett närliggande slakteri. 

Inredning och bygge av ett eget slakteri pågår. 

All fisk lämnas till ett grossistföretag för vidare distribution till slutkund.  

Idag få man ca 60–65 kr/kg ut från fabrik för 2 kg slaktad rundfisk. 

På Åland behövdes inget traditionellt miljötillstånd utan endast ett granskningstillstånd.  

Genomgår just nu en certifieringsprocess för ASC som är en miljömärkning för odlad fisk.  

Vi hade också en diskussion om lönsamhet för landbaserad odlad fisk. 

Enligt Björn och Pontus erfarenhet och utredningar efter att ha tittat på Akvaponi odlingar runt om i 

världen finns ingen lönsamhet för vad de kallar hobbyodlingar utan man behöver upp i industriell skala på 

minimum 1000 ton/år och då måste man räkna med en investeringskostnad på mer än 100 MSEK per 1000 

årsston. 
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Bilaga 4. 

 

Plats för etablering, bakom befintligt växthus. 
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Bilaga 5 

 
Exempel på Tilapia akvaponi med ca 25 tons fiskproduktion  
och ca 150 ton grönsaker per år 

     

     

     

     

Intäkter  SEK helfisk/grönsaker  
Försäljning fisk i kg/år  24960   

Försäljning fisk i SEK/år (35 % butiksmarginal)  2 028 000 kr 125,00 kr  

Försäljning grönsaker i kg/år  149750   

Försäljning grönsaker i SEK/år  1 198 000 kr 8,00 kr  

     

Totala intäkter  3 226 000 kr   

     

Kostnader  SEK totalt   

Frakt  50 000 kr   

Yngel  62 400 kr   

Personalkostnader 1/2 person  400 000 kr   

Foder   403 191 kr   

Fröer  40 000 kr   

Förpackningar  168 480 kr   

Hyra  200 000 kr   

El  175 000 kr   

Avskrivningar & Räntor  171 392 kr 
8% av investering och 
drift 

Underhåll & diverse övriga kostnader  312 089 kr   

Marknadsföring  400 000 kr   

Totalt  2 382 552 kr   

     

Resultat  843 448 kr   
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Bilaga 6  

.   

Kalkyl Regnbåge 40 ton foder    

    

Intäkt  SEK helfisk Kr/kg 

Producerad levande vikt kg/år  36 000  
Svinn slakt/filé inkl. dödlighet  0  
Urtagen vikt  30 240  
Konsumentpris i butik  6 017 760 kr 199,00 kr 

Moms 12% 644 760 kr 21,32 kr 

Kons.pris exkl. moms  5 373 000 kr 177,68 kr 

Butiksmarginal 35% 1 880 550 kr 62,19 kr 

Pris  till butik  3 492 450 kr 115,49 kr 

    

Kostnader    

Frakt  28 000 kr 0,93 kr 

Yngel 3,50 kr/st (10 gram)  98 400 kr 3,25 kr 

Daglig tillsyn & skötsel 2 tim/dag á 300SEK/h  219 000 kr 7,24 kr 

Slakt & urtagning 1 tim/dag á 300 kr/h  109 500 kr 3,62 kr 

Filletering 1 tim/dag á 300 SEK/h  109 500 kr 3,62 kr 

Foder 13,0 Kr/kg  520 000 kr 17,20 kr 

Syre  55 500 kr 1,84 kr 

Bikarbonat  32 000 kr 1,06 kr 

El  163 234 kr 5,40 kr 

Eget vatten  7 500 kr 0,25 kr 

Myndighetskostnader  19 120 kr 0,63 kr 

Försäkring  100 000 kr 3,31 kr 

Avfallskostnad 
5760 

kg 22 782 kr 0,75 kr 

Underhåll  200 000 kr 6,61 kr 

Avskrivningar & Räntor   672 000 kr 22,22 kr 

Resultat  2 356 536 kr 77,93 kr 

    

    

Denna kalkyl bygger på Regionförbundet i Kalmars kalkylexempel.  
Avskrivningarna blir mycket höga tack vare att vi behöver bygga en helt ny byggnad,  

i det här fallet har vi räknat på en 1000 m2 stor byggnad.    

Obs att kostnaden för försäkring och underhåll är grova uppskattningar  

    

Kalkyl 1000 ton regnbåge    

För att få en kalkyl för en anläggning i industriell skala krävs noggrannare utredning. 

Detta måste göras innan man kan gå till investerarmarknaden med ett affärsförslag. 

För detta behöver vi anlita konsulter med kunskap inom akvaponi.     
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