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post och telefon, besök på en akvaponisk experimentanläggning 
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1. Inledning 

Under hösten 2011 höll dåvarande VD för matproducenterna Norrbotten, Tryggve Bergman, ett 
föredrag där han som hastigast nämnde en idé om att använda industriell spillvärme för odling av 
fisk. Förslaget hade flera gånger diskuterats i Luleå kommun i positiva tongångar men ännu hade 
ingen låtit verkställandet se dagens ljus. När det investerades i stora serverhallar i Luleå hamnade 
frågan om energiåtervinning åter i rampljuset när medierna kritiserade det oansvariga i att helt välja 
bort sådan. 

Det här arbetet är ett resultat av den första, försiktiga yttringen av idén. Den ska få växa och 
antingen bevisa sin potential eller förkastas. Fokuset ska riktas utanför Norrbotten så att resultaten 
kan appliceras på flera olika ställen i Sverige. Det här är David Hedins och Andreas Waaras 
kandidatuppsats som en del av Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska 
Universitet. 

1.1 Problemformulering 

Världens befolkning växer och i den rika världen hålls ekonomin igång av en konsumtion som växer i 
takt med bruttonationalprodukten. Tillväxten ökar ständigt utsläppen av växthusgaser och 
utvinningen av naturresurser. Samtidigt hoppas många att detta beroendeförhållande mellan tillväxt 
och miljöpåverkan kan elimineras genom frikoppling vilket i relativa termer innebär en minskning av 
utsläpp per intjänad monetär enhet. Men för att en sådan relativ frikoppling ska minska utsläppen i 
absoluta tal krävs att omställningen och effektiviseringen går snabbare än konsumtionsökningen. 
Endast då minskar utsläppen i absoluta tal. Ett exempel på relativ frikoppling som inte blir absolut är 
en man som byter sin bil till en bränslesnålare modell och därför tycker sig ha rätten att köra mer bil 
än tidigare – ”jag har ju ändå bytt upp mig” kanske han säger. (Jackson, 2012) 

I kapitel 6 diskuteras utifrån insamlade och analyserade data vilken roll akvaponisk odling kan spela i 
denna frikoppling. En viktig faktor i studien är återvinning av värmeenergi. Energiprincipen säger att 
energi inte kan skapas eller förstöras (Young & Freedman, 2012). All energi som förs in i en process 
blir för eller senare till värmeenergi (Berggren, 2012). Ibland har värmeenergin stor entropi och är 
därför svår att återvinna (Young & Freedman, 2012). Det finns också fall där det saknas behov och 
efterfrågan för resursen vilket gör att värmeenergiåtervinningen blir meningslös och olönsam. För att 
marknaden ska kunna skapa ett behov krävs att någon inser hur energin kan användas (Berggren, 
2012). 

Värmeenergi används idag till att bland annat värma bostadshus, badhus, inomhusodlingar för fisk, 
växthus och träpelletstillverkning. I Luleå valde Facebook att inte investera i utrustning för att 
återvinna sin spillvärme (Köhler, 2012). Man ansåg att marknaden inte kunde uppvisa efterfrågan 
som motsvarade de stora energimängderna (ibid). Energin kan endast med svårighet lagras och 
kräver kostsam utbyggnad av exempelvis fjärrvärmeledningar för att kunna transporteras (ibid). Det 
betyder att någon form av lokal verksamhet krävs för att skapa en fysisk produkt som i sin tur kan 
transporteras längre sträckor.   

Ett sådant exempel är en kombinerad matproduktion i fiskodling och drivhus där avfall från fiskodling 
används som gödsel i drivhus; akvaponik. I ett akvaponiskt system cirkulerar vattnet istället för att 
bytas ut vilket gör att värmeenergin hålls kvar i anläggningen längre än i anläggningar med 
genomflöde. En del värmeenergi och vatten försvinner i form av vattenånga och ersätts med 
tillflödande vatten och en ständig värmning till rätt temperatur. Bakterier och matväxter som lever 
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på vattnets innehåll av ammoniak och kväve renar vattnet från fekalier och kväveöverskott. På så sätt 
skapas ett syntetiskt kretslopp som gör att naturresurserna används flera gånger innan de blir till 
avfall. In går fiskfoder och värmeenergi, ut kommer livsmedel i form av fiskkött och grödor. (Rakocy, 
Masser & Lassordo, 2006) 

1.1.1 Val av fisk 

En översiktlig sammanställning av olika fiskars egenskaper som påverkar produktionen i ett 
akvaponiskt system och försäljningspriset, ger underlag till val av fisk i den fortsatta studien. När en 
lämplig odlingsfisk identifierats väljs den och förstudien kan avbrytas. 

Valet av fiskart beror på temperaturen i bassängerna, hur lång en tillväxtcykel är, vilket 
marknadspriset antas vara och vilken typ av foder man kan använda. Utfodring med 
mindrevärdesfisk gör att vattenbruket inte motverkar utfiskandet av haven utan istället orsakar det 
(Allsopp et.al., 2008). Greenpeace förordar en övergång till vegetabiliska foderkällor, varför 
distinktionen köttätare/växtätare är relevant (ibid). Samtliga av de vanligaste svenska matfiskarna är 
rovfiskar, däribland lax, gädda, abborre och torsk. Problemet med att välja en växtätare som till 
exempel karpen är den begränsade tillgången på applicerad forskning. Tabell 1 visar egenskaper hos 
några av de fiskar som beaktats. 

Tabell 1 Några grundläggande egenskaper för odling av olika fiskarter. Fiskarnas latinska namn 
från vänster till höger är Gadus Morhua, Oreochromis niloticus, Sander Lucioperca, Salmo Salar och 

Perca Fluviatilis. 
  Torsk  Tilapia  Gös Atlantlax  Abborre 

Optimal odlingstemperatur C 10<T<14 29 28 12 23 

Produktionscykel månader ca 30 6 14 30 - 

Förstahandsvärde SEK 23 41 60 33 35 

Rovfisk Ja Allätare Ja Ja Ja 

Produktionscykelns längd påverkar lagerhållningskostnaderna och dessutom tid till första betalning 
för en nystartad odling. Förstahandsvärdet är taget från Göteborgs fiskauktion (Göteborgs 
fiskauktion, 2012), grossist (R & S leverans, 2012) och laxindex (Bloomberg, 2012) som är ett 
råvaruindex som uppdateras dagligen. Odlingstemperaturen i en odling kan antingen optimeras 
utifrån effektiviteten i fiskens tillväxt där CFE = fiskens viktändring/fodervikt, eller utifrån fiskens 
tillväxthastighet. Ibland bidrar en ökning av CFE till låg tillväxthastighet vilket bidrar till problematik i 
beslutsfattningen. Så är däremot inte fallet hos gös och tilapia hos vilka de sammanfaller. 

Tilapian tycks ha god tillväxteffektivitet (CFE) och det finns relativt mycket forskning och 
produktionsdata om arten, därför blir det lättare att hantera odlingen på ett vetenskapligt sätt. 
Dessutom finns det goda indikationer på att man framgångsrikt kan föda upp den på vegetabilier. 
Hos företaget EKO-fisk har man till exempel undersökt möjligheten att ersätta fiskolja med rapsolja 
från jordbruket i samma område. Den temperatur vid vilken tillväxteffektiviteten och tillväxten är 
bäst för tilapia är runt 29 Celsius. (Al-Asgah & Ali, 1997) (Likongwe, Stecko, Stauffer, & Carline, 1996) 

Utifrån detta bedöms tilapia bäst ta tillvara på den tilltänkta konkurrensfördel som kommer av 
utnyttjande av industriell spillvärme. Det varma vattnet och den snabba tillväxten påverkar inte 
köttsammansättningen i annat avseende än att det blir saftigare (ibid). I detta arbete studeras vidare 
tilapia som odlingsfisk. 

 Vid en mindre anläggning kan man om värmetillgången är den begränsande faktorn istället välja att 
odla abborre eftersom den inte vill ha fullt så varmt vatten, runt 23 Celsius (Strand, 2009).  
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1.1.2 Val av gröda 

För att välja gröda studeras försäljningspris, alkalinitetspreferens, temperaturpreferens, hur snabbt 
växten tar upp kväve ur vattnet samt om det är en fruktväxt eller en bladväxt där hela biomassan kan 
säljas. När en lämplig gröda identifierats väljs den och förstudien kan avbrytas. 

Ett akvaponiskt system kräver att pH ligger strax ovanför 7 i genomsnitt för att omvandlingen från 
ammoniak till kväve ska ske effektivt (Rakocy, Masser & Lassordo, 2006). I tabell 2 nedan ger det att 
ros, basilika och tomat kan vara aktuella i anläggningen. Tomater konsumerar näring för att bygga sin 
stam och blad fastän bara frukten kan ätas. Ros och basilika är båda bladväxter som alltså kan säljas i 
sin helhet. De är dessutom dyra varor vilket innebär att man kan få god avkastning per kvadratmeter 
odlingsutrymme. 

Tabell 2 Vanliga hydroponiska växter, deras preferenser, egenskaper och pris 
Namn Ros Basilika Tomat Jordgubbe Sallad  

Alkalinitet (pH) 6-7.5 6-7.5 5.5-8 5.5–6.5 6.0–6.5 

Temperatur (C) 18-24 21 22.2 22.2 22.2 

Försäljningspris  74 kr/kg 15 kr/kg 40 kr/kg 27 kr/kg 

Balans, 
fodervikt/dag*m2 

  
99.6 g foder  

   
57 g foder 

Frukt/Blad Blad Blad Frukt Frukt Blad 

Samtliga undersökta växters rekommenderade odlingstemperatur ligger långt under tilapias 29 
grader, vilket innebär att temperaturen måste sättas lägre än den optimala odlingstemperaturen för 
tilapia. Höga odlingstemperaturer kan ge upphov till skador på plantor, sjukdomar och ruttnad. 
Basilika har dock odlats utan problem i 24 Celsius i akvaponiska system. Först vid medeltemperaturer 
på 29 Celsius började man se ökad dödlighet på grund av pythium (Rakocy, Shultz, Bailey, & Thoman, 
2003). Basilika har redan testats i en fungerande odling med hög avkastning i kg per kvadratmeter. I 
det här arbetet studeras basilika vidare som odlingsgröda. 

1.1.3 Forskningsfråga 

Studien handlar om att använda spillvärme från industrin i akvaponiskt system och hur lönsamhet för 
den energiåtervinningen kan uppvisas. Därför undersöks följande: 

Hur stor måste en akvaponisk anläggning med tilapia och basilika vara för att bli lönsam utifrån 
befintligt marknadspris för energi, fisk och grödor?  

1.1.4 Val av ramverk 

Eftersom forskningsfrågan grundar sig i lönsamhet ligger det nära till hands att uttrycka detta i 
termer av inre och yttre effektivitet, alltså att göra saker rätt respektive att göra rätt saker. (Bruzelius 
& Skärvad, 2006). Mest exakt blir analysen av en frågeställning om lönsamhet genom tillämpning av 
finansiella styrmedel i form av resultat-, likviditets- och balansbudget. Detta förutsätter dock att 
antagande görs om hur stor del av varorna som kan säljas, yttre effektivitet.  

Valet av ramverk har därför fallit på affärsidémodellen och i detta fall hamnar fokus på inre 
effektivitet. Det som analyseras med hjälp av de tre finansiella budgetinstrumenten är alltså den inre 
effektiviteten. 
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1.2 Avgränsningar 

Ur ovanstående problemdiskussion kommer tre avgränsningar.  

1. Endast tilapia och basilika studeras i det fortsatta arbetet.  
2. Affärsidémodellens inre effektivitet används som konceptuellt ramverk.  
3. Arbetet utgår från akvaponisk teknik som redan används kommersiellt. 

2. Legala begränsningar 

För att försäkra oss om att fortsatta antaganden inte strider mot de regler som gäller för vattenbruk 
och livsmedelshantering i Sverige presenteras här en genomgång av det regelverk som 
jordbruksverket och djurskyddsmyndigheten har utfärdat. Den här överblicken är endast anpassad till 
odling av tilapia i ett recirkulerat system för konsumtion som livsmedel i Sverige och erbjuder dig som 
läsare en grundläggande förståelse av vattenbruk som affärsverksamhet. 

Lagar, krav och regler kan generellt indelas i dokumentation och journalföring, odlingsmiljö, yngel 
och ursprung, hälsa och läkemedel samt foder (Håkansson, 2012). Den grundläggande värderingen av 
reglerna hittar man i SJVFS 2009:42 2 kap 6 § ”vattenbruksföretag ska tillämpa en god hygienpraxis, 
med beaktande av verksamheten i fråga, för att förhindra att sjukdomar förs in och sprids”. Alla 
dokument som behövs för att upprätta arbetsrutiner och tillståndsansökningar kan fås genom 
jordbruksverkets hemsida. En lista över de dokument som gäller fiskodling urskiljs i bilaga 1. 

2.1 Dokumentation och journalföring 

Alla fiskodlingar kräver tillstånd som utfärdas av länsstyrelsen i länet i fråga. Syftet med de regler 
som medger eller avfärdar tillstånd är att verksamheten inte ska skada andra fiskbestånd eller miljön 
på något sätt. 

Anläggningen ska med avseende på vattentemperatur, utrustningens funktionalitet, dödlighet, 
onormalt beteende och andra fiskhälsoaspekter tillsynas dagligen. Vad tillsynen producerar ska 
journalföras. Anläggningsansvarige ansvarar för denna journalföring och i journalen ska det som 
anges i tabell 3 finnas med. (DFS 2006:8) 
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Tabell 3 Obligatorisk journalföring i vattenbruksanläggning 

Journalpunkt 

1 antalet fiskar i odlingen fördelat på art, ålder och vikt. 

2 besättningstätheten per odlingsenhet. 

3 dödligheten per odlingsenhet och dygn. 

4 insättningar och utleveranser av rom, mjölke och fisk till och från odlingen. 

5 fodersort och foderåtgång. 

6 hanteringstillfällen, t.ex. transporter och sortering. 

7 iakttagelser av sjuklighet, skador eller onormala beteenden. 

8 behandlingar i syfte att förebygga, bota eller lindra sjukdom. 

9 hälsokontrollinspektioner och resultat från laboratorieundersökningar. 

10 resultat från kontroller av vattenkvalitet, -temperatur och -flöde. 

11 resultat från kontroller av eventuell utrustning för automatisk utfodring och annan teknisk utrustning. 

12 resultat från kontroller av larmfunktionen. 

13 eventuella driftsstörningar. 

Källa: DFS 2006:8 5 kap 6 § 

2.2 Odlingsmiljö 

Akvaponiska anläggningar är återcirkulerande system och ska ha larmsystem som övervakar 
alkalinitet, kväveinnehåll, syrebalans och vattenrörelse. Förkommer utöver dessa processer andra för 
fiskens hälsa viktiga processer ska också dessa funktionsövervakas med hjälp av larm. Om skadliga 
nivåer uppstår ska åtgärder genast kunna sättas in för att förbättra situationen. (DFS 2006:8) 

För att tillstånd till vattenbruk ska medges krävs av all personal, kunskap att bedöma fiskens 
hälsotillstånd och miljön i anläggningen samt hur denna kan påverka fiskens hälsa. Driftansvarige vid 
anläggningen ska dessutom ha kompetens nog att övervaka och sköta arbetet på odlingen enligt 
djurskyddslagstiftning. Driftansvarige ska även ha relevant teoretisk utbildning och relevant praktisk 
erfarenhet för ändamålet. Övrigt ska en odling vara utformad så att man kan rengöra utrustning, 
inklusive odlingstankar, vid behov samt plocka upp döda fiskar utan skada för det övriga beståndet. 
(DFS 2006:8) 

2.3 Hälsa och läkemedel 

Det kan uppstå ohälsa i odlingen, vilket visas i form av ökad dödlighet eller onormala beteenden 
bland fiskarna. Om så sker ska åtgärder för att motverka detta utformas med hjälp av veterinär eller 
fiskhälsokontrollen. I SJVFS 2009:42 2 kap 2 § finns reglerna för förebyggande av sjukdomsspridning i 
vilka offentlig tillsyn ingår. Den regelbundna offentliga tillsynen utförs med hänsyn till den risk som 
anläggningen utgör i att smittas av och sprida sjukdomar. Det finns ett antal sjukdomar som anses 
extra allvarliga, men tilapia (Oreochromis niloticus) är inte mottaglig till dessa. 

SJVFS 2006:15 reglerar bland annat i 19 § flyttning av levande eller orensad fisk mellan olika zoner 
noga. En zon är ett område inom vilket en specifik fisk hålls med hjälp av naturliga eller konstgjorda 
barriärer. Alltså kan ett återcirkulerat system ses som en zon men i samma zon kan flera sådana 
system ingå. För att få flytta fisk mellan olika zoner krävs ett djurhälsotillstånd men endast om den 
inte är slaktad och rensad innan den förs ut ur zonen. Vad detta innebär är alltså att man kan slakta 
och rensa fisken i hemmazonen och därefter bearbeta den vidare i en annan zon utan att något 
djurhälsointyg krävs.  
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Utöver detta ska flyttning av fisk undvikas och utrustning inklusive odlingstankar rengöras och 
desinficeras regelbundet. Många av reglerna i djurskyddsmyndighetens och jordbruksverkets 
föreskrifter uppfylls nästan automatiskt av många fiskodlare (Håkansson, 2012) men det är alltid 
viktigt att den ansvarige på odlingen har god kännedom om vilka regler som styr verksamheten i sin 
odling.  

2.4 Yngel och ursprung 

Om de fiskyngel man köper in till anläggningen från ett kläckeri kommer från en annan zon gäller att 
den zonen ska bedömas smittfri av myndigheter för att det ska vara tillåtet. Greenpeace erkänner 
endast odlingar som hållbara då de fiskyngel man föder upp inte är tagna från det vilda beståndet 
(Allsopp et.al., 2008). Om man vill uppfylla det krävs alltså tillgång till ett smittfritt kläckeri för att 
kunna driva anläggningen.  

Transport av yngel från ett kläckeri kan vara kostsamt, men eftersom uppfödning skiljer sig mycket 
från produktion är det sällan lönsamt att vid en liten fiskodling själv kläcka yngel. Inte sällan är 
kostnaderna för transporter av levande fiskyngel uppemot 300 kr per mil (Nygren, 2012). 

2.5 Foder 

Fodergivningen ska vara anpassad till fiskens ålder och storlek. När det kommer till fodergivan gäller 
bland annat att alla fiskar ska ha möjlighet att nå maten och foderåtgången ska mätas. 
Foderutrustningen ska vara robust mot påfrestningar och vid extremt väder ersättas med manuell 
matning (DFS 2006:8 3 kap).  

3. Litteraturstudie 

I det valda ramverket förefaller det naturligt att studera anläggningar som redan har förutsättningar 
att användas kommersiellt. Dels för att underlätta datainsamlingen, men också för att öka 
sannolikheten att resultatet kan användas i verklig situation.  

3.1 Affärsidémodellen 

Affärsidémodellen förklarar de grundläggande faktorerna som ger upphov till positivt eller negativt 
resultat. Den kan användas för att uppnå men även bedöma framtida lönsamhet, som i studien 
definieras som positivt resultat och positiv likviditet. Detta gör att modellen lämpar sig för att 
besvara forskningsfrågan.  

Yttre effektivitet motsvarar överensstämmelsen mellan kundens önskemål och behov samt 
företagets erbjudande och är viktig eftersom den uttrycker i vilken mån kunden vill köpa produkten. 
Förmågan att kunna skapa erbjudandet effektivt är en överensstämmelse mellan resurser och 
erbjudande som kallas inre effektivitet och kan mätas i form av produktivitet. Denna effektivitet är 
viktig eftersom kostnaden per enhet måste vara lägre än försäljningspriset för att avkastning ska 
erhållas. Företag vars ledning skickligt kan bedöma dessa komponenter och få dem att samspela i 
den omvärld företaget verkar kommer se hur de efterhand påverkar både resultat och balansräkning 
positivt (Bruzelius & Skärvad, 2011). Studiens fokus kommer att ligga i den inre effektiviteten med 
avseende till de tre finansiella styrmedel som visas till höger i figur 3:1. 
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Figur 3:1 Affärsidémodellen. Utformad från: Bruzelius & Skärvad, 2011 
 

3.1.1 Inre effektivitet 

Inre effektivitet är hur de interna resurserna styrs för att minska kostnaden per enhet. Som nämnt 
ovan mäts inre effektivitet ofta i produktivitet, det vill säga i form av antal producerade enheter per 
tidsenhet. (Bruzelius & Skärvad, 2011)  

Allting som kan kategoriseras som en tillgång utgör en resurs. Den kan vara i form av en attityd eller 
kultur hos medarbetare likväl som den kan vara ett verktyg som används för att utföra ett arbete. 
Det är viktigt att identifiera sina kritiska resurser. De kritiska resurserna utgörs ofta av kompetens 
och personal, tekniska/fysiska resurser, processer och system, partners och/eller av kapital. Det är 
alltså med dessa resurser man på ett effektivt sätt ska producera sitt erbjudande. (ibid, 2011) 

3.1.2 Yttre effektivitet 

Erbjudande kan utgöras av likväl vara som tjänst. Det kan också vara hur man paketerar 
kärnprodukten som kan bearbetas på många olika sätt som för olika kundsegment ger extra värde. 
Erbjudandet kan också beskrivas som dess generiska roll eller hur kundens behov tillfredställs. 
(Bruzelius & Skärvad, 2011) 

Kunderna kan kategoriseras utifrån det behov erbjudandet avser att tillfredställa och vilket värde det 
skapar (Bruzelius & Skärvad, 2011). Det finns en mängd olika sätt att segmentera marknaden för att 
på så sätt få en bas utifrån vilken man kan finjustera förhållandet mellan kund och erbjudande. Liu 
Kiang & Brusco (Liu et.al. 2012) har sammanställt dessa metoder men segmentering faller utanför 
den här studien.  

En effektiv, mätbar, tillgänglig, handlingsbar och konkurrenskraftig segmentering som ledningen 
agerar utifrån kan skapa hög yttre effektivitet (Jobber & Fahy, 2009). Det är vidare en förutsättning 
för det svåruppnåeliga antagandet om fullständig försäljning som utförs i resultaträkningen senare.  
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3.1.3 Varumärke 

Förståelse för hur företagets intressenter uppfattar företaget bidrar till att man kan identifiera sitt 
varumärkes image. På samma sätt är varumärkets identitet hur företaget själv uppfattar sig och dess 
profil hur företaget önskar bli uppfattat. Hos ett starkt varumärke överensstämmer varumärkets 
image, identitet och profil. (Bruzelius & Skärvad, 2011)   

Ett varumärke har också en position vars styrka avgörs av fyra kriterier. (Jobber & Fahy, 2009)  

1. Klarhet – en definierad differentieringsfördel. 
2. Konsekvens – en stark position byggs lättare om budskapet är konsekvent över tid.   
3. Pålitlighet – intressenterna skall uppfatta differentieringsfördelen som pålitlig. 
4. Konkurrenskraft – differentieringsfördelen skall vara en källa till konkurrenskraft. 

3.1.4 Värderingar 

Vad som av ledning likväl som medarbetare och omgivning uppfattas som rätt, fel, bra eller dåligt 
utgör värderingar. Dessa värderingar ligger som underlag till hur organisationen styrs och hur 
medarbetarna agerar. Genom att utveckla och förändra företaget är sannolikheten stor att även 
värderingarna utvecklas och förändras. (Bruzelius & Skärvad, 2011) 

3.1.5 Resultatbudget 

Resultatbudget visar intäkter och kostnader över budgeteringsperioden. Man utgår från 
nettoomsättningen och subtraherar varukostnader för att erhålla bruttoresultat. Sedan subtraheras 
personalkostnader, avskrivningar och diverse kostnader från detta och man erhåller 
rörelseresultatet. Från rörelseresultatet dras räntekostnader och bolagsskatt av och ett resultat efter 
skatt erhålls slutligen. (Ax, Johansson, Kullvén, 2009) 

3.1.6 Likviditetsbudget 

Likviditetsbudget summerar samtliga inbetalningar och subtraherar därifrån utbetalningar för att 
erhålla de likvida medel som består vid budgeteringsperiodens slut. Därigenom kan man i förväg 
upptäcka betalningsunderskott, och förbygga det i tid genom exempelvis lån, krediter eller 
nyemission. (Ax, Johansson, Kullvén, 2009) 

3.1.7 Balansbudget 

Balansbudgeten visar balans mellan tillgångar respektive hur de är finansierade i varsina kolumner. 
Summerar man posterna i kolumnerna skall summan i den ena kolumnen vara lika med den andras, 
därav namnet balansräkning. Genom att visa detta erhålls en uppfattning av hur stora delar av 
tillgångarna som utgörs av olika former av bundet kapital samt hur mycket som finansieras av eget 
kapital respektive genom skulder. Det kan utnyttjas för att beräkna företagets soliditet och är en 
kontroll av riktigheten i likviditetsräkning och resultaträkning. (Ax, Johansson, Kullvén, 2009) 

3.2 Akvaponik 

Akvaponik är benämningen på ett återcirkulerat system som kombinerar fiskodling och växtodling.  
Akva kommer från vattenbruk och ponik från hydroponik som är en odlingsteknik där plantorna inte 
växer i jord utan istället direkt i vatten och ibland fäster sina rötter i ett reaktionströgt material 
såsom grus. Näringen tillsätts enligt växtens krav för bästa reslutat. Akvaponiska system låter 
övergödning som fisken producerar genom exkrementer och oätet foder tas om hand. Bakterier 
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utgör ett filter och omvandlar toxiner till kväve som kan tas upp av växter genom vanlig fotosyntes. 
Systemet är slutet, vilket gör att man kan ta vara på resurserna på bästa sätt. (Grab & Junge, 2008) 

Tekniken eliminerar rymningsrisk, förhindrar sjukdomsspridning via vattentillflöde och tillåter genom 
sterilisering av utflödande vatten att man eliminerar infektioner i utflödet. Eftersom systemet är 
slutet kan man odla med nästan lika stor inre effektivitet som i ett hydroponiskt system men 
eliminera övergödningen som hör samman med kommersiell odling av fisk och grödor. (Wik, Lindén, 
& Wramner, 2008) 

I ett akvaponiskt system strömmar vattnet från fiskarnas tankar till hydroponiska odlingsbassänger 
och tillbaka, ofta roterar vattnet många gånger per dag. Rotationen är inte bara bra för fisken, utan 
motverkar också att den hydroponiska anläggningen drabbas av algväxt och andra problem. Utan 
rening byggs successivt koncentrationen av giftig ammoniak upp i anläggningen och dödar fisken. 
Avfallsvattnet går därför först igenom en mekanisk rening där solida partiklar tas bort. Därefter 
matas bakterier med vattnet där ammoniak först omvandlas till nitrit av nitrosomonas, också det ett 
giftigt ämne i stora koncentrationer. Nitrit bearbetas sedan av nitrobacter och omvandlas till nitrat 
som kan tas upp av växter. Biologisk rening bygger alltså på att man låter en bakteriefilm växa på 
lämpliga reaktionsytor. Bakteriekulturen är den viktigaste komponenten i hela systemet. Dessa två 
bakteriearter (nitrosomonas och nitrobacter) växer sakta och vill gärna ha en svagt basisk alkalinitet i 
vattnet med pH mellan 7.0 och 9.0. Figur 3:2 visar en överblick av systemet. (Rakocy et.al., 2006) 

 

Figur 3:2 Översikt av ett återcirkulerat system. Utformad från: Rakocy et.al., 2006 & Wik, Lindén, 
Wramner, 2008 

Det finns olika hydroponiska tekniker som kan användas i ett akvaponiskt system. Växter kan tillåtas 
fästa sina rötter i ett reaktionströgt material, de kan flyta på frigolit med sina rötter i vattnet eller de 
kan ges tillgång till näring endast genom en tunn ström av näringsrikt vatten vid rotsystemets toppar. 
Teknikerna kallas grusbaserad teknik, flottningsteknik respektive NFT (Nutrient Film Technique). För 
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basilikaodling har vi valt flottningsteknik eftersom det lämpar sig för storskalig odling och har använts 
framgångsrikt. (Rakocy et.al., 2003) 

Frigolitflottarna utgör en reaktionsyta för bakteriekulturen (Rakocy et.al., 2003). Eftersom 
bakterierna kan växa i odlingsbassängerna behövs ingen separat reningsutrustning om det 
akvaponiska systemet hanteras i korrekt balans mellan pH, foderkvantitet och odlingsarea (ibid). Det 
är en av de största fördelarna med akvaponiska system jämfört med annan odling och därför är det 
viktigt att ta vara på (ibid). Flottarna är flyttbara och lämpar sig därför för industriell kontinuerlig 
odling. Bakteriernas omvandlingsprocesser kräver mycket syre och arbetar bäst vid fullständig 
syremättnad i vattnet. 

Omvandlingsprocesserna sänker pH, vilket i sin tur äventyrar bakteriernas överlevnad. Därför måste 
man tillsätta basisk lösning för att bibehålla pH. Alkaliniteten måste också passa plantornas och 
fiskens behov. Flera studier visar att bakteriernas effektivitet är större strax under pH 9.0. Samtidigt 
trivs basilika bäst i vatten med pH mellan 6.0 och 7.5. 

Alkaliniteten påverkar mineralinnehållet i vattnet eftersom många viktiga metaller fäller ut vid 
extrem alkalinitet och inte kommer växterna tillgodo. Dessutom kan det uppstå brist på Ca, Fe och K 
eftersom det normalt inte finns med i fiskens foder men ändå tas upp av växterna. Detta kan 
kompenseras genom att man tillsätter mineralerna i form av basiska metallsammansättningar som 
kaliumhydroxid och kalciumhydroxid. Basen tillsätts efter hydroponikanläggningen i sumpen där 
pumpen befinner sig enligt figur 3.3. Man kompenserar då pH-sänkningen från bakteriernas 
omvandlingsprocesser samtidigt som man tillgodoser tillgången på ett viktigt mineral. (Rakocy et.al., 
2003)  

 

Figur 3:3 Biologisk rening och hydroponisk i steget efter mekanisk rening. Utformad från: Grab & 
Junge, 2008 

Studier visar att tilapias tillväxt påverkas negativt vid pH 6 och pH 9 (Saad El-Sherif & Ibrahim El-Feky, 
2009). Ingen skillnad mellan pH 7 och pH 8 kunde dock påvisas (ibid). I sumpen sitter den enda 
pumpen i systemet som för tillbaka vattnet till tankarna. All annan vattenrörelse styrs av 
gravitationen. Andra viktiga mineraler kan tillsättas på liknande sätt för att nå nivåer som inte stör 
fisken och som växterna trivs med (Rakocy et.al., 2006). 

Fiskarna och bakteriernas andning konsumerar båda stora mängder syre och producerar koldioxid. 
Det löser sig i vattnet som kolsyra vilket i sin tur försämrar deras syreupptagning. För att syresätta 
vattnet och ta bort kolsyra kan man därför vid tillbakapumpningen låta vattnet flöda genom en 
kolonnluftare som är ett brett rör med plastbitar i. När vattnet hela tiden delas på får det mycket 
kontakt med luften varför koldioxidkoncentrationen kan minska och syrekoncentrationen öka. 
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Vattnet som flödar in i fisktanken blir då syremättat till ca 95 %. Beroende på odlingsarean och 
fiskens syrebehov i gällande miljö styrs flödet genom kolonnluftaren så att utflödet till hydroponiken 
innehåller nog med syre, ungefär 6 mg/liter. (Nygren, 2012) (Ullvén, 2006) 

I ett system med flottningsteknik är djupet på de hydroponiska tankarna lämpligen 0,27 m (Rakocy 
et.al., 2003). Basilika har odlats problemfritt i 24 Celsius (Racocy et.al. 2003) och tilapian 
(Oreochromis niloticus) växer bäst vid 29 Celsius (Al-Asgah & Ali, 1997). Om växterna odlas i ett 
oventilerat växthus kan tillväxten snabbast uppnås genom att fylla luften med extra koldioxid 
(Andrews & Pearce, 2011). Med mycket kväve (NO3) i vattnet blir plantorna stora och gröna, ett 
kvävefattigare vatten ger istället mer frukt (Rakocy et.al., 2006). 

En viktig del i designen av ett system är förhållandet mellan de olika delarna. Ju mer foder som 
anläggningen konsumerar, desto mer näring kommer finnas tillgängligt för plantorna. Om det finns 
för många plantor i förhållande till utfodringen kommer det efter ett tag att uppstå tecken på 
undernäring. Effekten är normalt förskjuten och när den väl uppstått kan det vara för sent att 
åtgärda. Finns det för få plantor i förhållande till utfodringen kommer näringshalterna att sakta öka 
och potentiellt nå toxiska nivåer. Detta scenario är dock bättre eftersom man kan kompensera för 
detta genom att byta ut en stor mängd näringsrikt vatten mot dricksvatten utan näring. För att tilapia 
och basilika tillsammans ska ge en bra näringshalt i vattnet är en lämplig mängd foder 12,45 g per 
planta och dag. (Rakocy et.al. 2003) 

Ju mindre fiskarna är, desto känsligare är de i regel för höga näringshalter. Därför behövs ett separat 
system för att låta dem växa sig stora nog för produktion i det akvaponiska systemet. (Nygren, 2012) 

I likhet med annan matproduktion är det viktigt att ha goda jordbruksmässiga rutiner för hanteringen 
av grödorna inklusive användning av antimikrobiell tvål, plasthandskar och omedelbar rengöring av 
skördeutrustning efter användning. I odling av grönsaker bör man inte mer sällan än fem gången per 
månad kontrollera halterna av E-coli och enterococci genom ett vattenprov som analyseras i 
laboratorium. Gränshalterna bör sättas till 1,26 CFU/ml respektive 0,33 CFU/ml. (Hollyer, o.a., 2009) 

3.3 Egen modell för termodynamik och värmeöverföring                          

Här presenteras först vår modell av det akvaponiska systemets samspel med sin omgivning i termer 
av energiflöden och därefter innebörden av de olika delarna. Inflödet till en bassäng ska kunna 
ersätta värmeflödet ut från bassängerna och värmeöverföringen från bassänger till luft. 
Värmeöverföring sker genom konvektion (vid rörelse), konduktion (genom väggar) och strålning 
(Young & Freedman, 2007). Vattendrag och bassänger tappar också en stor andel energi genom 
avdunstning, speciellt när temperaturen sänks framåt kvällen. Därefter gör byggnaden i sin tur ett 
utbyte mot utsidan.  

Det har antagits att flödet genom systemet är sådant att vattnet i varje tank blandas till termisk 
jämvikt. Hydroponiken täcks nästan helt med frigolitflottar varför strålning och avdunstning där antas 
ligga nära noll och försummas. Formel 1 är en sammansättning av formel 2, 3 och 4. 
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där A är vattenytans area, e är vattenytans strålningsvillighet (0,984) (Konda, Imasato, Nishi, & Toda, 
1994), σ är Stefan-Boltzmanns konstant (5.67*10-8), T är vattenytans temperatur och Ts är 
lufttemperaturen ovanför vattenytan. (Young & Freedman, 2007) 

Konduktion genom bassängernas väggar och genom odlingslådornas väggar beräknas så att 

                                                                                       
  (     )

 
  (3) 

där k är den termiska konduktiviteten (för glasfiber 0,04) A är den totala arean, L är tjockleken på 
sidan, Tv är temperaturen i tanken och TK är temperaturen i luften. (Young & Freedman, 2007) 

Konvektion uppstår vid påtvingad rörelse och ses exempelvis i den dallrande luften ovanför ett varmt 
objekt. Vi har bortsett från konvektion som ett sätt på vilket vi förlorar värme från akvaponikens 
vatten. 

Då luften ovanför vattnet står stilla beror avdunstningen enligt en empirisk modell förutom ytarean A 
på skillnaden mellan vattnets densitet i luften precis ovanför bassängen (kg vatten/kg torr luft), x, 
och samma värde för helt vattenmättad luft vid vattnets temperatur. Sådana värden kan under 
antagande om konstant tryck hittas i ett Mollier-diagram för varje specifik temperatur och relativ 
luftfuktighet, Mollier-diagram bifogas som bilaga 2. Detta multipliceras sedan med 
förångningsenergin för vatten CV (2 260 kJ/kg) och en avdunstningskonstant Ѳ som är 0,00694 
(Engineering Toolbox, 2012). Effekten för denna avdunstning kan räknas ut enligt  

                                                                      (    ) (4) 

Den tillgängliga effekten (W) bör beräknas vid normal drift och sedan kompletteras med ett mått på 
hur mycket energi (J) som industriprocessen ger tillgång till. En förbränningsprocess avbryts 
exempelvis för underhåll regelbundet och då matas inte det akvaponiska systemet med någon värme 
tillförsel varför ett energilager krävs. I en kylprocess som är konstant kan effekten beräknas genom 
att mäta flödet av varm materia och dess temperatur i förhållande till temperaturen man vill värma 
till. I all termodynamik gäller att man inte kan få ut mer energi än förhållandet mellan entalpin i det 
som värmer och entalpin i det som tar emot värme. (Andrews & Pearce, 2011) 

Ett annat alternativ är att göra en överslagsberäkning utifrån hur mycket energi en process förbrukar 
per sekund (W) och sedan multiplicera detta med konstanter för hur mycket av den energin som går 
vidare från varje steg i processen, ut till kylningsflödet. I undersökningen av ett glas-smältverk 
beskrevs effekttillgången som  

    
  

  
              (5) 

där Ef är den tillgängliga effekten vid drift (W), Qt den totala energiförbrukningen (J), Sy antalet aktiva 
sekunder per år, εanv andelen energi som går från brännaren till glasugnen och εavfall den andel energi 
som släpptes ut genom det utloppet där i det här fallet utrustningen för energiåtervinning var 
konstruerad (Andrews & Pearce, 2011). För att på ett precist sätt kunna bestämma hur stor effekt en 
specifik process kan erbjuda krävs det att man väljer en specifik teknik. Det arbetet bör göras i varje 
fall beroende på förutsättningarna.   
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4. Metod 

Studien utfördes deduktivt med kvalitativa tolkningar av korta telefonintervjuer samt ytterligare en 
intervju i anknytning till studiebesök vid akvaponisk odling. Samtliga intervjuer utfördes 
semistrukturerat och telefonintervjuerna hade maximalt tre respondenter för samma fråga. I de fall 
vi saknade kännedom för vad vi faktiskt behövde förfrågades respondenterna vad som lämpade sig 
bäst till vår design. 

Utöver intervjuerna utfördes även kvantitativa extrapoleringar av produktions- och förbrukningsdata 
funna i två artiklar om akvaponisk respektive hydroponisk odling. Först extrapolerades energibehov 
linjärt från hydroponikartikeln baserat på ändring av temperaturdifferens mellan medeltemperatur i 
växthus och medeltemperatur utomhus i artikeln och i Sverige. Effektbehovet av värmeväxlaren 
extrapolerades linjärt från hydroponikartikeln baserat på ändringen av temperaturdifferensen mellan 
medeltemperatur i växthus och lägsta temperatur utomhus i artikeln och i Sverige. Produktions- och 
förbrukningsdata extrapolerades linjärt utifrån ändringen av fisktankarnas totala volym vilket ansågs 
som representativt för produktion och förbrukning. Dessa beräkningar resulterade i en analysenhet 
med arean 750m2. 

Anläggningen på 750 m2 och 3 000 m2 byggde för produktion i batcher men 7 500 m2 byggdes för 
kontinuerlig drift där odlingstätheten ökades. Värden som erhölls för analysenheten enligt ovan 
skalades upp genom multiplikation med faktor fyra för 3 000 m2 och med en faktor anpassad till 
kontinuerlig drift för 7 500 m2. För att bli lönsam krävdes stordriftsfördelar som inte multiplicerades 
rakt av, dessa undersöktes var för sig utifrån leverantörskontakter. Syftet med datainsamlingen var 
att åstadkomma ett deskriptivt resultat över den formulerade frågeställningen. 

4.1 Initiering och teori 

Innan studien påbörjades behövde fisk och gröda väljas samt en uppfattning om de juridiska 
begränsningarna erhållas. När detta samlats in, utifrån de källor som anges i texten, begränsades 
studien till affärsidémodellens perspektiv om inre effektivitet. I detta fall innebär inre effektivitet att 
göra saker rätt i ett akvaponiskt system som odlar tilapia och basilika. Trots att endast den inre 
effektiviteten beaktas samlades teori in över hela affärsidémodellens spektrum för att ge läsaren ett 
helhetsperspektiv. När affärsidémodellen beskrivits samlades information in om det akvaponiska 
systemet för att ge en uppfattning om hur systemet faktiskt fungerade. Efter att systemet beskrivits 
kompletterades materialet med en egen beräkning över hur värmeöverföring sker i ett akvaponiskt 
system för att verifiera att energidata ur artikeln om hydroponisk anläggning kunde användas. 

4.2 Datainsamlingen 

För att verifiera teorin samt ge svar till diverse frågeställningar angående den akvaponiska tekniken 
samlades primärdata in genom ett studiebesök vid en akvaponisk forskningsodling i Härnösand. Per-
Erik Nygren visade sin anläggning och ställde därefter upp på intervju och besvarade de 
frågeställningar som dykt upp under rundturen. Studiebesöket, sekundärinformation från de ovan 
omnämnda artiklarna samt egna tankar om anläggningsdesign användes sedan för att skapa en 
uppfattning över de olika poster som måste beaktas i en sådan anläggning. Tabell 4 visar vad för data 
som samlades in samt vilken respektive källa var. 
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Tabell 4 Insamlade data och deras respektive källor 

Post Källa 

Värmebehov  Hydroponiskt växthus i Itacha, NY, USA 

Elbehov   Hydroponiskt växthus i Itacha, NY, USA 

Vattenbehov  Rapport: Rakocy et.al. 2003 

Åtgång mineraler, foder och yngel  Rapport: Rakocy et.al. 2003 

Värmepris  Luleå Energi 

Elpris  Elbörsen 

Vattenpris  Luleå kommuns hemsida 

Foderpris och yngelpris  Tilapiaodlare Fredrik Bodecker 

Mekanisk rening  

Hydroponiktankar  Egen konstruktion, material från Ballast AB 

Växthusbyggnadskostnad  Uno Borgstrand AB 

Reservgenerator  Atlas Copco 

Ventilation och luftning av hydroponik  EKB Produkter AB 

Vattenpump  Xylem Water Solutions 

Yngeluppfödningstankar & fisktankar  Strandvik plast AS 

Kostnad för mineraler  Unibar och Sigma-Aldrich 

Förhållande fisk/basilika  Rapport: Rakocy et.al. 2003 

Basilikapris  Konsumentpris – moms – 30 % butiksmarginal 

Fiskpris  R & S leverans anpassat för marginal & ursprung 

Lämpliga odlingstemperaturer och 
dygnsrytmer för tilapia/basilika 

Artikel: (Al-Asgah & Ali, 1997) 
Rapport: (Rakocy et.al. 2003) 

Personal Statistiska Centralbyråns lönedatabas 

Skatt & Arbetsgivaravgift Skatteverkets hemsida 

Bidrag för investeringar Jordbruksverkets hemsida 

När en sådan uppfattning erhållits och posterna tabulerats samlades återigen primärdata in genom 
kontakt med leverantörer per telefon eller e-post för att få offerter och kostnadsuppgifter baserade 
på de två artiklarna. När kostnader upplevdes som ej rimliga kontaktades ytterligare en eller ett par 
leverantörer för att ge upphov till riktigare prisuppgifter varpå en kvalitativ tolkning över 
informationen utfördes. När en uppfattning över samtliga kostnader erhållits utnyttjades 
anläggningarna i de två artiklarna som underlag för extrapolering till de tre anläggningsstorlekar som 
skulle undersökas; 750 m2, 3 000 m2 respektive 7 500 m2. När kostnaderna extrapolerats efter storlek 
och odlingsdensitet infördes de i resultatbudget, likviditetsbudget samt balansbudget över de tre 
anläggningarna som sedan analyserades. 

4.3 Värmeflödesbedömning 

Den egna energimodellen byggdes från formel 1 i avsnitt 3.3. för att undersöka förhållandet mellan 
en akvaponisk och en hydroponisk odling i termer av värmeenergibehov. Strålning, konduktion och 
avdunstning sker uppskattningsvis i förhållande till bassängens medeltemperatur – inte i förhållande 
till inflödestemperaturen. Medeltemperaturen i sin tur är ett medelvärde av den kända 
inflödestemperaturen som kan väljas och den sökta utflödestemperaturen. I matlab sattes därför ett 
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uttryck för roten till utflödestemperaturen, T_ut, upp. Utifrån funktionen som då bildades användes 
numerisk Newton-Raphson-metod för att finna balansen mellan utflödestemperatur och 
värmeöverföring som är medeltemperaturen. Sedan användes ett Moiller-diagram för att manuellt 
finna x och xs i formel 1.   

I modellen kunde varje tank studeras för sig och variabler som tjocklek och material på tankar, 
dimensioner och flöde kunde ändras. Den kan därför ge svar på eventuella framtida frågor om 
lönsamheten i att isolera vissa delar av systemet och hur det påverkar temperaturen i andra delar av 
systemet.  

4.4 Analys 

När all data samlats in och tabulerats fördes de in i resultatbudgetar och likviditetsbudgetar som 
sedan kontrollerades med balansbudgetar över respektive anläggning över de tre första driftsåren. 
För att anses lönsam skulle en anläggning ha positiv likviditet över alla tre år samt gå med positivt 
resultat det sista året. Amorteringstider och storlek på lån ändrades godtyckligt som försök att 
erhålla bättre lönsamhet. 

4.5 Metodproblem 

På grund av stordriftsfördelar vid drift i större skala underskattar sannolikt linjära extrapoleringar 
inte de faktiska kostnader som en expansion innebär. I de fall kostnaderna skiljde sig  mycket mellan 
leverantörer gjordes en övervägning om vilken kostnad som var rimlig. Ibland var anledningen till 
differensen mellan de olika erbjudandena baserat på missförstånd. Ibland var det istället skambud 
som erbjudits för att de faktiskt inte var intresserade att utföra uppgiften. 

Med avseende till att endast ett fåtal leverantörer kontaktades och att det är olika förutsättningar 
överallt kan posternas riktighet ifrågasättas i specifika fall. De är baserade på de data vi blev 
tilldelade vilket innebär att om vi hade bestämt oss att bygga anläggningen är detta de data vi använt 
oss av. 

5. Resultat 

Data samlades sekundärt från rapporter som beskrev andra odlingssystem och primärt i samband 
med studiebesök och genom personlig kontakt med leverantörer av utrustning som behövs för 
anläggningsdrift. Då enheten kronor angetts avses svenska kronor. Då enheten ton angetts avses 
metriska ton. 

5.1 Sekundärdata 

I en experimentell akvaponisk odling med basilika och tilapia extrapolerades värden utifrån 
mätningar, vi kallar den här för odling A. Årlig foderkonsumtion beräknades uppgå till 6,99 ton. På 
samma sätt beräknade man att årets produktion skulle ge 4,37 ton fisk och 5,14 ton basilika per 500 
m2 och år. Denna utväxling berodde på att fodret var koncentrerad föda och produkterna mättes i 
blöt vikt. Odlingsdensiteten var 8 plantor per m2 och själva odlingsarean var 210 m2. Vid slakt var 
besättningstätheten i odlingstankarna 81 kg/m3. Den totala volymen hos fisktankarna var 31,2 m3. 
Varje dag tillsattes 2,4 % av den totala vattenvolymen för att kompensera för vad systemet tappade. 
Två odlingsförsök gjordes i tropikerna och hydroponiken hölls utomhus. I ett försök mellan mars och 
maj var medeltemperaturen i vattnet 24 Celsius. I ett andra försök mellan maj och juni var 
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medeltemperaturen 29 Celsius. Det gav upphov till Pythium – skador på basilikaplantornas rötter. 

Över ett år beräknades systemet konsumera 40,65 kg Ca(OH)2, 38,85 kg KOH samt 32,83 kg järnkelat. 
(Rakocy, et.al., 2003) 

I en hydroponisk odling i Itacha, NY, USA var 2002 den årliga konsumtionen 847 MWh av naturgas 
som förbrändes med en effektivitet av 81 %, vi kallar den här för odling B. För 750 m2 växthus 
krävdes alltså 686 MWh årligen (Johnson, 2003). Temperaturen man då värmde till var 24 Celsius 
under dagen och 18 Celsius under natten med en konstant vattentemperatur på 24 Celsius (Albright, 
2012). Den maximala effekten beräknades utifrån en utomhustemperatur av -25 Celsius till 285 kW 
(ibid). För att öka konsumtionen tillsatte man koldioxid under perioder när man inte ventilerade 
växthuset (Johnson, 2003). Årsmedeltemperaturen i Itacha är ca 8 Celsius (NOAA, 2012). 
Årsmedeltemperaturen i hela Sverige är 3 Celsius (SMHI, 2012). 

I samma anläggning, vars odlingsmiljö ständigt optimerades med hjälp av sensorer och datastyrning, 
konsumeras mycket elenergi. El krävs för vatten- och luftcirkulation, men framförallt drar 
belysningen mycket energi, 60 % av all elenergi. Under 2002 konsumerades för 750 m2 515,4 MWh 
el. Denna nivå uppnåddes efter tre års energisparåtgärder. Förslag ges i samma rapport för enkla, 
potentiella sänkningar av den här konsumtionen. Kostnaden för el sänks genom effektivisering av 
användningen, men också genom koncentrerad användning till de tider på dygnet när elen är billig. 
(Johnson, 2003) 

5.2 Primärdata 

Studien baseras på två källor till primärdata i distinktion till sekundärdata. Dels så samlades 
information in genom studiebesök, observation och intervju, men även genom kontakt med 
leverantörer för att ge en uppfattning om de olika parametrarna som spelar in. 

5.2.1 Studiebesök 

Från en akvaponisk anläggning i Härnösand samlades data genom intervju med Per-Erik Nygren. 
Anläggningen användes grus som växtmedium åt tomater i växthus och under sommaren odlades 
också sallad, purjolök med mera i hydroponik utomhus. Därigenom kunde systemet kylas under de 
varmaste månaderna. Växthuset var 200 m2 men odling skedde i bäddar med mellanrum och därför 
utnyttjades inte hela växthusarean för odling. Vid besöket odlades regnbåge vid temperatur runt 18 
Celsius, flödet genom kolonnluftaren var ungefär 400 liter per minut och värmningen skedde genom 
förbränning av pellets. På natten var temperaturen ungefär 18 Celsius och på dagen värmdes den till 
runt 20 Celsius. Det var enligt Nygren för lågt för optimal tillväxt men en ekonomisk avvägning. 
Anläggningen drevs därför heller inte på vintern.  

pH balansering skedde manuellt, inga mineraler tillsattes utöver vad som fanns i fiskfodret. Mekanisk 
rening skedde i en tvåkammarbrunn och de avskilda olösta partiklarna användes för att odla träd 
utomhus. Dessa odlingar hade en botten av plastfilm för att kontrollera kvävespridning. Syresättning 
av vattnet skedde i två kolonnluftare. Den ena hade ett konstant flöde från hydroponiken, den andra 
användes efter behov för att öka syrehalten i vattnet. När temperaturen i vattnet ökade minskade 
koncentrationen som innebar 100 % syremättnad. Då ökade flödet i den andra kolonnluftaren för att 
ge en konstant syrekoncentration i utflödet från den mekaniska reningen. Här skulle 
syrekoncentrationen vara 6-7 mgO2/liter.  

Koldioxiden från pelletsförbränningen användes inte medvetet eftersom växthuset inte var strikt 
avskilt från utsidan. Under sommarens varma dagar vädrades det dessutom för att hålla nere 
temperaturen. Däremot satt pannan i samma rum som odlingen vilket innebar en möjlighet för 
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odlingen att ta del av viss koldioxid. I intervjun nämndes att lönsamhetsstudier inför en expansion av 
anläggningen tidigare indikerat att det krävs en odlingsyta på mellan fyra och sextusen kvadratmeter 
och fisk därefter för att ge underlag för en rimlig försörjning för en familj. Större volymer krävdes i 
norr främst eftersom försäkringskostnaderna blev större på grund av risken för stora mängder snö på 
tak och liknande.   

På anläggningen i Härnösand fångade man själv in rom från hav och kläckte yngel som man sedan 
kunde låta växa. I kommersiell skala kunde uppfödning med hjälp av egen avelsfisk bli aktuell som 
ersättning av yngelleveranser först vid produktionsvolymer på flera hundra ton fisk årligen 
uppskattade Nygren.  

5.2.2 Leverantörskontakter 

Löner togs från statistiska centralbyråns hemsida och försäljningspriset för tilapia togs från R & S 
leverans hemsida. Basilikapriset var det lägsta konsumentpris som kunde hittas vilket sedan 
justerades för moms och 30 % marginal i värdekedjan. 

Luleå energis priser för fjärrvärme var konstanta oberoende av volym men den fasta årliga avgiften 
sjönk med stigande konsumtion. Man betalade ungefär 257 kr/MWh och en fast avgift motsvarande 
maxkapaciteten i värmeleveranserna, till exempel 240 kr/kW för 250 kW maxeffekt. Energipriset per 
MWh ökade något om man ville värma sin anläggning till en högre temperatur. Vattenpriset i Luleå 
var 7,61 kr/m3.  

Mineraler och baser kunde köpas i stora volymer på samma sätt som råvaror från Unibar. De hade 
dock inte järnkelat i sitt sortiment och därför hämtades det priset från laboratorieleverantör istället. 
Kaliumhydroxid av normal renhetsgrad kostade 15 000 kr/ton eller 3 000 kr/100 kg. Calciumhydroxid 
kostade 65 kr/kg om mängden var 100 kg, 55 kr/kg om mängden var 400 kg och 35 kr/kg om 
mängden var ett ton. Järnkelatlösning kostade 331 kr per kg. Järnkelat är en sammansättning av en 
järn(III)jon, en natrium(II)jon sammansatt med kväve och vattenmolekyler. När det löser sig i vatten 
ger det en sur lösning med ph mellan 5 och 7. (Sigma-Aldrich, 2012) (Björck, 2012) 

Fisktankar kunde köpas från norska Strandvik plast AS. Analysenheten anpassades till tankar med 
volymer på 9 kubikmeter vatten vardera. De tankarna kostade motsvarande ca 15 500 kr. De 
tillverkades av glasfiber med godstjocklek 10 mm. Nästa steg hade en volym på 18 kubikmeter och 
kostade motsvarande ca 30 500 kr. Större tankar rymde 50 kubikmeter och kostade 40 320 kr. Den 
stora prisskillnaden per kubikmeter berodde på att botten göts i betong. Strandvik sålde också kar 
speciellt för yngeltillväxt som renades från avföring av en sakta roterande arm i mitten av bassängen. 
Dessa kostade 22 000 kr för 1,3 m3, 33 500 för 5,4 m3 och 39 000 för 8,4 m3.  

Ventilationssystem kunde köpas från EKB. Enligt dem var det lämpligt att använda takfläktar som gav 
ett stort luftflöde per watt. PV 140 var en fläkt med effekt på 70 W som kostade ca 1500 kr. En fläkt 
täckte ungefär 75 m2 vid 3 meter takhöjd. Uppgiften var att blanda luften och sänka temperaturen 
nära taket för att minska värmeförlusterna. 

Centrifugalfläktar för att lufta hydroponiken dimensionerades i förhållande till odling A. 3 kW luftade 
tre hydroponikbassänger och totalt 9 kW luftade 418 m2 hydroponik. En radialfläkt från EKB som 
klarade höga tryck användes: tre stycken modell CA1662T4 som kostade 21 180 kr/st.  

Yngel kostade ungefär 1,20 kr exklusive fraktkostnad och var holländska. Bodecker, som gav datan, 
reste själv till Holland för inköp och därför var den fasta orderkostnaden 6 000 kr. Normalt köptes 
20 000 yngel och för att ändå få kontinuerlig slakt minskades utfordringen till en del av beståndet så 
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tillväxten saktades ned. Ynglen vägde 0,1 gram vid leverans och det tog mellan tre och fyra månader 
för dem att nå 70 gram i vilken vikt de var redo att hantera föroreningsnivåerna i det akvaponiska 
systemet. Det innebar att utfodringen pendlar cykliskt med produktionen. Foder kunde beställas från 
norska Skretting. Kilopriset var 11,20 SEK om man beställde stora kvantiteter. (Bodecker, 2012) 

Pump som drev vattnet har offererats av Xylem Water Solutions. Pumpen cirkulerar vattnet för 
syresättning och cirkulerar det i hydroponiken. Tilapia av genomsnittsstorlek i bassängerna antas 
konsumera 120 mg o2/kg/h (Turker, 2011). Som analysen visar senare är medelodlingsdensiteten 
46,3 kg/m3 och då är fiskvikten 3 750 kg. Det går då åt 7 500 mg syre per minut. Syremättnaden är 
8,3 mg/l vid temperatur 25 Celsius (Engineering toolbox, 2012). Syreinnehållet i vattnet som 
cirkuleras tillbaka är ca 6 mg/l. Kolonnluftaren syresätter till 95 %. Alltså ska 7 500/((8,3-6)*0,95)=3 
432 liter per minut pumpas runt. En pump som klarade stort flöde och litet lyft är en propellerpump 
som inklusive installation, en del extra rör och automatikstyrning kostade 90 000 kr. Det maximala 
flödet berode på lyfthöjden. Vid 2 meter lyfthöjd var maximala flödet ca 3 500 liter/min och för att 
uppnå större pumpstyrka seriekopplades flera propellerpumpar i ett rör. En extra inaktiv pump 
kopplades alltid in vid installation och aktiverades om någon av de andra upphör att fungera. 
Elförbrukningen är med gällande lyfthöjd ungefär 0,88 W per liter vatten och minut.  

Uno Borgstrand AB var ett företag i Skåne som bygde växthus. De uppskattade att kostnaden för att 
bygga växthus som klarar av snöbelastning låg runt 2 000 kr/m2 men att billigare konstruktioner som 
passar bättre i varmare klimat kunde pressa kostnaden till 800 kr/m2. De sålde också inredning till 
växthuset såsom växtlampor. En växtlampa kostade inklusive installation 2 500 kr och klarade av att 
belysa 6 m2.  

Till bygget av hydroponikbassänger som designades av oss inhämtades materialpriser från Ahlsell och 
Ballast. Täckplast med tjocklek 0,5 mm behövdes men Ahlsells tjockaste var 0,2 mm. Vi lade därför på 
30 % på priset för den tunnare plasten för ytterligare materialkostnad vid framställning av den 
tjockare. Då blev priset 24 kr/m, bredden var 2,7 m. Stenmjöl kostade 35 kr/ton och makadam 
kostade 70 kr/ton. Vid order av mer än fyratusen ton sjönk priset på stenmjöl och makadam med 
vardera 4 kr/ton. Ingen transport var inräknad för materialet eftersom detta berodde på var man 
valde att konstruera anläggningen. Betong kostade ca 1 000 kr per kubikmeter (Eriksson, 2001). Om 
marken var sank kunde dessutom kostnader för ytterligare fyllnadsmaterial för att skydda bassängen 
från sprickor tillkomma. För arbetet med att bygga bassängerna har 50 % av materialkostnaden lagts 
till. 

Elgenerator kunde köpas från exempelvis Atlas Copco. De hade dels ett pris för generatorn och dels 
en årlig kostnad för underhåll av den. De drivs av diesel som i rätt förhållanden kunde användas som 
vanligt även efter dryga tre år. Därför försummades den kostnaden.  Se tabell 6 och 7 för de exakta 
kostnaderna.  

En engångskostnad som försummats är första årets kostnad för inköp av basilikafrön. Efter första 
året kan egna frön framställas ur basilikaplantorna. 

30 % av investeringskostnaden för inventarier och anläggningar kunde man söka EU-bidrag för via 
Jordbruksverket. Bidrag gavs till de företag som ville investera för att satsa på fiskarter med god 
marknadspotential och insatser som syftade till att öka positiva och/eller minska negativa 
miljöeffekter som kunde härledas till fiskodlingen. 
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6. Analys 

I analysen presenteras först analysenheten vars produktionsdata och data för förbrukning av foder 
med mera är en extrapolering av tidigare presenterat data från odling A och B. Analysen ser över hur 
dessa data används på bästa sätt och mynnar därefter ut i budgetar som visar det finansiella resultat 
som man kan hoppas uppnå vid kontinuerlig drift.    

6.1 Inre och yttre effektivitet 

I de odlingar som studerats implementerar man batchodling där fisken växer under hela sitt liv i 
samma tank. Odlingsdensiteten blir då  

       
     

 
 
     

  
                                                                   (6) 

där        är den genomsnittliga odlingsdensiteten under en produktionscykel. Ett alternativ till 
detta är att från början sätta en högre odlingsdensitet i tanken och när odlingsdensiteten 81 kg/m3 
uppnåtts dela på dem till flera andra tankar. Det är vad vi menar med kontinuerlig produktion vilket 
är något som kan resultera i en högre genomsnittlig odlingsdensitet,       . Mycket rimligt är det att 
när analysenheten skalas upp öka den till 61 kg/m3. Foderkonsumtion, syrebehov, yngelbehov och 
produktion ökar då ungefär linjärt med ökningen i odlingsdensitet.  

I en anläggning med kontinuerlig drift över 7 500 m2 blir produktionen årligen 158,7 ton tilapia och 
186,1 ton basilika. Foderkonsumtionen 253,8 ton och åtgången för el till vattencirkulation – 
yngelkostnaden blir 294 925 kr.  

186,1 ton basilika motsvarar ungefär 6 miljoner paket fryst basilika á 30 g. Med hela Sverige eller hela 
norden som marknad bör detta inte vara en omöjlighet att få sålt. Vill man variera sig med relaterade 
produkter bör det dock inte vara några problem att komplettera med produktion av persilja och 
kanske andra kryddväxter. De har liknande krav på odlingsförhållanden (Edsten & Gislerød, 1986). 

Vi har avgränsat oss från yttre effektivitet i vår studie, men vid en marknadskommunikation föreslår 
vi att fisken marknadsförs som Nilabborre, som kan anses synonymt, för att undvika att den svenska 
odlingen förväxlas med importer från exempelvis Kina (R&S leverans, 2012). 

6.2 Analysenheten 

Analysenhetens systemdesign har utformats enligt figur 6.1 som skalas upp för att undersöka hur 
odlingens storlek påverkar lönsamheten. Här är grundkonceptet att 9 m3 fisktank kombineras med 
46,5 m2 hydroponik vid odling av basilika med 10 plantor per kvadratmeter. På 750 m2 ryms 
uppskattningsvis nio sådana längor eftersom utrymme måste lämnas för groddningsrum, yngelkar 
och slaktbänkar åt fisk. Utifrån detta konsumerar analysenheten 18,14 ton foder per år. Produktion 
av fisk uppgår till 11,34 ton per år. Fisken slaktas vid ett kilo. Produktion av basilika uppgår till 13,30 
ton. Utifrån detta konsumeras vidare 105,5 kg Ca(OH)2, 100,9 kg KOH och 85,22 kg järnkelat. 
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6:1 Design av analysenheten, 750 m2 

För att näringsbelastningen i hydroponiken ska kunna hållas jämn krävs det att fiskarna är olika långt 
gångna i utvecklingen. I odling A slaktades en tank tilapia var sjätte vecka. Analysenheten kommer att 
tillåta slakt oftare med ännu jämnare näringsnivåer som följd. Slaktintervallet är 2,7 veckor. För att 
den genomsnittliga besättningstätheten ska vara likadan tillåts dock inte att fiskarna växer sig större 
än i odling A. Det skulle göra insamlade produktionsdata svåra att använda. Slaktvikten är ca 1 kg. 

Hydroponikbassängerna designades egenhändigt utifrån en typkonstruktion som används i odling B. 
Konstruktionen byggs genom att en betongbassäng med väggtjockleken 1 dm och innerarean 418 m2 
gjuts på ett decimetertjockt lager makadam. Denna fylls sedan med stenmjöl och ytterligare en 
decimeter makadam. Höjden är då totalt 1,2 meter. Ovanpå detta gjuts sedan hydroponikbassängen i 
lämplig arbetshöjd och kläs med byggplast av tjocklek 0,5 mm. Bassängen delas sedan upp av 
träplankor eller liknande vars kostnad försummats.  

Till analysenhetens hydroponikbassäng går det åt 34 m3 betong, 123 ton makadam, 650 ton stenmjöl 
och 176 m plast. Till anläggning 2 går det åt 136 m3 betong, 492 ton makadam, 2 600 ton stenmjöl 
och 704 m plast. Till anläggning 3 går det åt 366 m3 betong, 1 711 ton makadam, 9 000 ton stenmjöl 
och 2 430 meter plast. För plasten har i snitt 5 % överlappning av plast antagits.  
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I groddningsrummet växer fröna under några dagar, innan de kan sättas ut på frigolitflottar i 
produktionsbassängerna. Här är ljusintensiteten mycket hög, varför fröna groddar snabbt. Flottarna 
flyter ett varv i varje hydroponik bassäng och flyttas med pneumatiska påpetare när operatören lyft 
upp en flotte för skörd. På så sätt kan analysenheten opereras av en person. En del av varorna kan 
transporteras som färska, medan en annan del fryses in efter skörd/slakt i ett närbeläget frysrum. 
Syresättning sker genom att vatten till vardera fisktank faller genom en kolonnluftare. Dessutom 
luftas hydroponiken med luftstenar som ger bakteriekulturerna bättre förutsättningar att växa i trots 
ett för lågt pH. Hydroponikbassängerna höjs upp till arbetshöjd genom att en kvadratisk 
betongbassäng fylls ut med fyllnadsmaterial och gjuts därpå av betong.  

Mellan fiskodlingsdelen av byggnaden och växthusdelen av byggnaden byggs en vägg för att 
lufttemperaturen i fiskodlingsdelen ska kunna hållas i sådant förhållande till vattentemperaturen att 
avdunstning hindras. Mer om detta i nästa stycke. 

Luftventilationen sköts med 10 takfläktar som beräknas förbruka 6 132 kWh per år. 
Groddningsrummet som dimensionerats i relation till odlingsytan är 418/750 så stort i analysenheten 
som i odling B och energiförbrukningen påverkas därefter. Dessutom upptas samma andel av arean 
av växtodling i växthuset och belysningen påverkas därefter eftersom endast växterna belyses med 
högenergilampor. Elförbrukningen för vattencirkulation ersätts med data från Xylem Water Systems 
offert. I anläggningen tillkommer dessutom luftning av hydroponiken. Effekten där är vid kontinuerlig 
drift 9 kW, 78 840 kWh årligen.  

Tabell 5 Analysenhetens elförbrukning 

Förbrukningspost Värden för odling B Värden för analysenhten 

Vatten - 4,8 m3 

Ventilation, el 39 900 kWh 6 132 kWh 

Vattencirkulation, el 85 444 kWh 26 457 kWh 

Belysning, el 314 135 kWh 175 078 kWh 

Kylning i groddningsrummet 50 763 kWh 28 292 kWh 

Syresättning av hydroponik - 78 840 kWh 

PC, sensorer och övrig el 5 500 kWh 5 500 kWh 

El totalt 495 742 kWh 320 298 kWh 

För att sköta analysenheten krävs en ingenjör och en operatör. Ingenjörens uppgift är att optimera 
driften av anläggningen, samordna arbete, journalföra och övervaka. I operatörens uppgifter ingår 
sådd och skörd av basilika, slakt och yngelpåfyllnad av fisk, samt uppfödning av produktionsfärdiga 
yngel. 

När en operatör i 750m2 respektive 3 000m2 tillägnar i snitt 7 timmar per arbetsdag till basilikaskörd 
med 2,7 veckors intervall mellan slakt respektive 1 timme per dag till slakt av fisk måste denne slakta 
med en hastighet av 54 fiskar per timme och skörda 2,15 kilo basilika per timme för att det skall vara 
möjligt. I anläggning med kontinuerlig drift krävs däremot 77 fiskar per timme och 3 kilo basilika per 
timme eftersom slaktintervallet då kortas till 1,9 veckor. 

Utöver dessa arbetsuppgifter tillkommer dessutom uppfödning av yngel, yngelpåfyllnad, sådd av frön 
samt rengöring och desinficering av utrustning. Tid för detta bör plockas ur tiden för skördning om 
möjligt. Annars krävs det extra arbetskraft.  

Beräkningarna för när slakt och skörd skall ske är baserade på 365 dagar per år men arbetstiden 
endast på 250 arbetsdagar. Slakt och skörd förekommer då ibland på helger, men arbetsintensiva 
aktiviteter kan lätt förskjutas någon dag framåt eller bakåt i tiden efter behov för att undvika detta. 
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6.3 Värmeenergiåtgång 

Med flöde nog att syresätta vattnet i fisktankarna visar vår energimodell att medeltemperaturen i 
varje fisktank ligger nära den temperatur som vattnet värms till innan inflöde. Den enda delen där 
flödet i förhållande till volymen är litet nog för att temperaturen ska hinna sjunka märkbart är i 
hydroponiken där temperaturändringar till följd av interaktion med omgivning är uppenbara. Den 
temperatur till vilken fisktankarnas tillflöde värms är alltså den temperatur som flödar in i 
hydroponiken.     

För att inte ge skador på basilikaplantorna får inte temperaturen vara högre än 25 Celsius i 
hydroponiken och därför är den temperaturen standard genom hela systemet. Eftersom det är en 
vägg mellan fiskbassängerna och hydroponiken kan vi styra dessa områden till olika temperaturer. 
Temperaturen i fiskdelen styrs då för att motverka avdunstning. Om luftfuktigheten nära vattenytan i 
bassängerna är 90 % ska luften värmas till 26,5 Celsius, alltså något varmare än vattnet. Då tillförs 
vattnet energi från luften. I växthuset sätts temperaturen lägre eftersom det antas att avdunstningen 
är försumbar här tack vare att frigolitflottarnas isolerar vatten från luft. Då kan vattnet kylas i den 
delen av systemet så att värme inte ackumuleras. Märk då att om temperaturen i växthuset skulle 
stiga skulle detta inte fungera. Visserligen skulle det också vara sant utan en högre temperatur i 
fiskdelen. Det bör dock vara möjligt att vädra växthuset under sommaren för att hålla nere 
temperaturen.    

Under artificiell solstrålning (högenergilampor) mellan 05:00 och 23:00 sätts temperaturen till 24 
Celsius. Då tar vattnet upp 34 Watt enligt modellen på grund av interaktionen i den varmare 
fiskdelen. Under natten när lufttemperaturen sänks till 20 Celsius i hydroponiken och 25 Celsius i 
fiskdelen kyls samtidigt vattnet till 23 Celsius. Då avger systemet 1 kilowatt men nästan ingen 
avdunstning sker. Systemet avger då totalt 6 kWh, energi som flödar tillbaka till växthuset och 
fungerar som värmning. Vattnet kan sedan värmas för att inte tappa energi över ett dygn. Om vatten 
avdunstar kondenserar det sedan mot ytor såsom taket där energin överförs till taket och genom 
konduktion sprids till utsidan och ger en extra förlust av energi från systemet.  

Över ett dygn påverkas växthusets totala energibalans inte mycket av den akvaponiska delen av 
systemet. Det är därför vi använder värmeenergiåtgången från odling B. 

Analysenhetens maximala värmekapacitet sätts utifrån -30 Celsius. Vi gör därför en linjär 
extrapolering från tidigare angivna uppgifter, eftersom konduktion sker linjärt och antas dominera 
värmeförlusterna. Vår maximala värmeeffekt ska vara  

                 
             

    
     

   (   )

   (   )
        

På samma sätt extrapolerar vi linjärt värmebehovet på ett år med hjälp av förhållandet mellan 
medeldygnstemperaturen i växthuset och medeltemperaturen över ett år. 686 MWh blir då till 923 
MWh i mitten av Sverige där årsmedeltemperaturen normalt ligger i närheten av 3 Celsius. Det 
antogs i den uträkningen att samma dygnsrytm hållits i odling B som i analysenheten. Dock utnyttjas 
ett energibesparingsförslag från rapporten och lyckas återvinna energi från kylsystemet för lamporna 
i groddningsrummet motsvarande 41 MWh. Vår värmeförbrukning blir då 882 MWh värme per år.  
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6.4 Yngel 

I analysenheten måste näringsnivåerna vara jämna. Därför måste anläggningen fyllas med 770 yngel 
á 70 gram var 2,7e vecka. Troligen kan yngelproduktionen styras så att en leverans av yngel vid vecka 
0 kan ge 50 % produktionsfärdiga yngel vid vecka 12 (4,5 * 2,7 veckor) och 50 % vid vecka 14,7 (5,5 * 
2,7 veckor). Om det då kommer nya yngel vid var 5,4e vecka (2 * 2,7 veckor) kommer leveranser att 
ske med jämna mellanrum framöver. Orderkvantiteten blir då 1 540. Lagernivån i kronor ligger runt 
7 000. Detta representeras av figur 6.2 som är en analys av värdena ovan.  

  

Figur 6:2 Lagerhållningen av yngel, deras antal och deras värde 

Att ”lagra” fiskyngel är kostsamt i förhållande till själva värdet av yngel och maten de har ätit. Med få 
yngel är det dessutom svårt att fylla volymen av yngelkaren. Det minsta karet från Strandvik plast 
mäter 1,3 m3 och rymmer vid 70 gram per fisk då 1 540 yngel med slutlig odlingstäthet på 83 kg/m3. 
Eftersom ynglen måste delas från början för att kunna styra tillväxten utnyttjas bara 50 % av karets 
volym. Det kan vi inse är dåligt, men samtidigt finns det inte kända möjligheter att ändra detta utan 
att bygga en större anläggning och därmed öka behovet av uppfödning. 

För 3 000 m2 och samma uppfödningsmetod är det genomsnittliga lagret 15 400 yngel till ett värde av 
28 000 kr. I värdet ingår yngelkostnaden och den mat de har ätit hittills. Ynglen är uppdelade på 6 
tankar med volymen 5,4 m3 vardera. Inte heller nu utnyttjas karen på ett bra sätt, men det är dyrare 
att köpa två mindre kar av samma storlek som ovan än att köpa ett större. Investeringskostnaden för 
karen är 201 000 kr. Orderkvantiteten är 6 080. Årskostnaden för yngel blir 60 260 * 1.2 + 3 000 *10 = 
102 312.  

Vid 7 500 m2 väljs kar med volymen 8,4 m3 vardera eftersom det är leverantörens lämpligaste storlek. 
Yngel produceras fortfarande i batchar. Med kontinuerlig drift i produktionsanläggningen förflyttas 
dock fiskar oftare och därför måste produktionsbassängerna fyllas med 7 700 yngel med 1,9 veckors 
intervall. Därför krävs också fler yngelkar. Investeringskostnaden för åtta kar är 312 000 kr.  

Yngelbehovet ökar som tidigare konstaterat både med storleken och med odlingsdensiteten. Nu kan 
man välja mellan fjorton leveranser och orderkvantiteten 15 400, som man delar och fördröjer liksom 
i analysenheten, eller tjugoåtta leveranser med orderkvantiteten 7 700. Saken är den, att oavsett vad 
ekonomisk orderkvantitet säger är optimalt finns det bara dessa två alternativ i det här specifika 
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fallet. Oavsett om man fyller två tankar direkt eller väntar 1,9 veckor med att fylla ett andra yngelkar 
kommer antalet yngel i lager efter ett tag bli ungefär lika stort.  Årskostnaden för yngel blir därför 
210 771 * 1.2 + 3 000 *14 = 294 925 kr eftersom fjorton leveranser ger den lägre totalkostnaden av 
de två alternativen. 

6.5 Anläggningar 

Innan anläggningarna presenteras visas först de kostnads och omsättningsdata som samlats in och 
anpassats för respektive anläggning i tabell 6, 7 och 8. Markhyra har exkluderats eftersom den kan 
skilja sig väldigt mycket beroende på var anläggningen placeras. 

 Tabell 6 Investeringskostnader för anläggning och inventarier 

Post Pris 750 m2 Pris 3000 m2 Pris 7 500 m2 

Elgenerator 110 000,00 kr 180 000,00 kr 270 000,00 kr 

Mekanisk rening 20 000,00 kr 80 000,00 kr 200 000,00 kr 

Luftning hydroponik 63 540,00 kr 254 160,00 kr 635 400,00 kr 

Lampor 174 166,67 kr 696 666,67 kr 2 437 500,00 kr 

Övrigt (larm, foderstyrning, kolonnluftare, 
kranar, slangar & ventiler) 25 000,00 kr 100 000,00 kr 250 000,00 kr 

Pumpar 180 000,00 kr 720 000,00 kr 1 800 000,00 kr 

Fisktankar 139 500,00 kr 549 000,00 kr 1 372 500,00 kr 

Ventilation 15 000,00 kr 60 000,00 kr 150 000,00 kr 

Växthuset 1 500 000,00 kr 6 000 000,00 kr 15 000 000,00 kr 

Hydroponiktankar 99 276,00 kr 397 104,00 kr 1 179 735,00 kr 

Uppfödningsdel 132 000,00 kr 201 000,00 kr 312 000,00 kr 

Totalt inventarier och anläggningar 2 458 482,67 kr 9 237 930,67 kr 23 607 135,00 kr 

 

Tabell 7 Rörelsekostnader för respektive anläggning 

Post Pris 750 m2 Pris 3000 m2 Pris 7 500 m2 

Värmeväxlare hyra, per år 73 476,00 kr 223 568,00 kr 461 580,00 kr 

Service elgenerator 12 800,00 kr 14 400,00 kr 16 800,00 kr 

PH-substans/mineraler 36 387,92 kr 141 331,68 kr 443 292,00 kr 

Personalkostnader 922 598,40 kr 2 032 550,40 kr 4 252 454,40 kr 

Värme 226 674,00 kr 906 696,00 kr 2 266 740,00 kr 

Elkostnad 192 179,05 kr 768 716,21 kr 2 593 830,88 kr 

Vatten 12 404,16 kr 49 616,64 kr 136 445,76 kr 

Foderkostnad 203 168,00 kr 812 672,00 kr 2 842 560,00 kr 

Yngelkostnad 48 078,00 kr 102 312,00 kr 294 925,00 kr 

Frön 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 

Totalt rörelsekostnader 1 727 765,53 kr 5 051 862,93 kr 13 308 628,04 kr 
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Tabell 8 Omsättning för respektive anläggning 

Omsättning per år 750m2 3000m2 7500m2 

Basilika 962 000,00 kr 3 777 200,00 kr 13 771 400,00 kr 

Tilapia 464 940,00 kr 1 859 760,00 kr 6 506 700,00 kr 

Total 1 426 940,00 kr 5 636 960,00 kr 20 78 100,00 kr 

Den minsta anläggningen, anläggning 1, konsumerar 882 MWh värme och producerar i batcher. 
Arean är 750 m2, och den sysselsätter en operatör och en ingenjör. Enligt tabell 9 är den inte lönsam. 

Tabell 9 Resultat- och likviditetsbudget för anläggning 1 

Resultat för  750 m2 

 
Likviditet för  750 m2 

Omsättning tilapia 464 940,00 kr 
 

Omsättning 1 409 240,00 kr 

Omsättning basilika 944 300,00 kr 
 

Bidrag 739 074,80 kr 

Omsättning totalt 1 409 240,00 kr 
 

Nyupplåning 2 852 273,40 kr 

Personalkostnader 922 598,40 kr 
 

Intäkter totalt 5 000 588,20 kr 

Rörelsekostnader 805 167,13 kr 
 

Personalkostnader 922 598,40 kr 

Avskrivningar 146 359,59 kr 
 

Rörelsekostnader 805 167,13 kr 

Resultat före finansiella 
poster -464 885,13 kr 

 
Amorteringar 142 613,67 kr 

Räntekostnader 171 136,40 kr 
 

Nyinvesteringar 2 463 582,67 kr 

Bolagsskatt 0,00 kr 
 

Räntekostnader 171 136,40 kr 

Resultat efter skatt år 1 -636 021,53 kr 
 

Bolagsskatt 0,00 kr 

Resultat efter skatt år 2 -627 464,71 kr 
 

Likviditet efter år 1 495 489,93 kr 

Resultat efter skatt år 3 -618 907,89 kr 
 

Likviditet efter år 2 -128 228,86 kr 

   
Likviditet efter år 3 -743 390,83 kr 

Anläggning 2 motsvarar fyra analysenheter och tar upp 3 000 m2. Värmebehovet är 3 528 MWh per 
år. Liksom utrymmeskravet och värmebehovet är behov av el, vatten, mineraler, foder och yngel 
multiplicerat med 4. Omsättningen har också utvecklats linjärt utan effektiviseringar. Däremot blev 
priset för förbrukningsvaror och en del inventarier billigare i förhållande till mängden nytta. 
Däribland yngel, elgenerator och uppfödningsanläggning. Anläggningen sysselsätter fyra operatörer 
och en ingenjör. Enligt tabell 10 har även den här anläggningen lönsamhetsproblem trots ett positivt 
resultat före finansiella poster. 
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Tabell 10 Resultat- och likviditetsbudget för anläggning 2 

Resultat för  3 000 m2 

 
Likviditet för  3 000 m2 

Omsättning tilapia 1 859 760,00 kr 
 

Omsättning 5 636 960,00 kr 

Omsättning basilika 3 777 200,00 kr 
 

Bidrag 2 777 499,20 kr 

Omsättning totalt 5 636 960,00 kr 
 

Nyupplåning 7 532 694,40 kr 

Personalkostnader 2 032 550,40 kr 
 

Intäkter totalt 15 947 153,60 kr 

Rörelsekostnader 3 019 312,53 kr 
 

Personalkostnader 2 032 550,40 kr 

Avskrivningar 537 278,37 kr 
 

Rörelsekostnader 3 019 312,53 kr 

Resultat före finansiella 
poster 47 818,70 kr 

 
Amorteringar 376 634,72 kr 

Räntekostnader 451 961,66 kr 
 

Nyinvesteringar 9 258 330,67 kr 

Bolagsskatt 0,00 kr 
 

Räntekostnader 451 961,66 kr 

Resultat efter skatt år 1 -404 142,97 kr 
 

Bolagsskatt 0,00 kr 

Resultat efter skatt år 2 -381 544,88 kr 
 

Likviditet efter år 1 808 363,62 kr 

Resultat efter skatt år 3 -358 946,80 kr 
 

Likviditet efter år 2 587 462,39 kr 

   
Likviditet efter år 3 389 159,24 kr 

Den tredje anläggningens ökade storlek möjliggör effektivisering i fiskdelen med hjälp av kontinuerlig 
produktion vilket ökar genomsnittlig odlingsdensitet till 61 kg/m3 utan att höja den maximala 
odlingsdensiteten på 81 kg/m3. Därför producerar anläggningen mer per areaenhet än anläggning 1 
och 2. Det är också anledningen till att behovet av syresättning, foder, yngel och kostnaden för 
hydroponikutrymme är större än bara den linjära uppskalningen. När skalan ökade blev liksom i 
föregående steg en del av priserna lägre. Värmebehovet är 8 820 MWh per år. Anläggningen 
sysselsätter tio operatörer och en ingenjör. Enligt tabell 11 erhålls lönsamhet och likviditeten ökar 
snabbt. Lönsamhetsförbättringen från anläggning 2 beror främst på övergång till kontinuerlig drift 
samt att ingenjören har fått fler arbetsuppgifter än i anläggning 2 utan någon löneökning. Vid en 
ytterligare expansion måste man anställa en till ingenjör. 

Tabell 11 Resultat- och likviditetsbudget för anläggning 3 

Resultat för  7 500 m2 

 
Likviditet för  7 500 m2 

Omsättning tilapia 6 506 700,00 kr 
 

Omsättning 20 278 100,00 kr 

Omsättning basilika 13 771 400,00 kr 
 

Bidrag 7 174 767,29 kr 

Omsättning totalt 20 278 100,00 kr 
 

Nyupplåning 15 049 751,73 kr 

Personalkostnader 4 252 454,40 kr 
 

Intäkter totalt 42 502 619,02 kr 

Rörelsekostnader 9 056 173,64 kr 
 

Personalkostnader 4 252 454,40 kr 

Avskrivningar 1 450 965,56 kr 
 

Rörelsekostnader 9 056 173,64 kr 

Resultat före finansiella 
poster 5 518 506,40 kr 

 
Amorteringar 752 487,59 kr 

Räntekostnader 902 985,10 kr 
 

Nyinvesteringar 23 915 890,98 kr 

Bolagsskatt 1 119 725,47 kr 
 

Räntekostnader 902 985,10 kr 

Resultat efter skatt år 1 3 495 795,83 kr 
 

Bolagsskatt 1 119 725,47 kr 

Resultat efter skatt år 2 3 529 991,87 kr 
 

Likviditet efter år 1 2 502 901,84 kr 

Resultat efter skatt år 3 3 564 187,92 kr 
 

Likviditet efter år 2 6 731 371,69 kr 

   
Likviditet efter år 3 10 994 037,59 kr 
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6.6 Förbättringsidéer 

Här ges exempel på sätt att påverka lönsamheten. Anledningen till att dessa aspekter inte beaktats i 
denna studie är den tidsbrist som förekommit och istället diskuteras de väldigt kort. 

6.6.1 Aktiekapital 

Det är sällan rimligt att ta lån för att täcka samtliga kostnader. Genom att registrera aktiebolag kan 
ytterligare likvida medel erhållas och ge möjlighet till ett mindre lån. Samtidigt minskar då ränta och 
amortering. 

Vad som måste beaktas är dock tvångslikvidation vid kapitalbrist som bland annat sker då tillgångar 
motsvarar mindre än 50 % av aktiekapitalet i kontrollbalansräkning. Är så fallet skall styrelsen kalla 
till bolagsstämma som skall pröva om bolaget skall gå i likvidation. (Aktiebolagslagen 25 kap 13-15 §) 

Räntekostnaden sjunker i takt med att lånet amorteras varför resultatet ständigt blir bättre för varje 
år till dess att lånet är återbetalat. Om en anläggning går med negativt resultat under denna period 
av ständigt förbättrade resultat minskar likvida medel vilket måste kompenseras för i 
balansräkningen. Kompenserar man denna minskning med nyemission av aktiekapital bör en 
beräkning utföras över tiden till dess att anläggningen börjar gå med positivt resultat. Vid den 
tidpunkten kan det maximala aktiekapitalet beräknas. Det motsvarar då summan av tillgångar 
multiplicerat med två förutsatt att anläggningen antas fortsätta med positivt resultat kommande år. 

Ett aktiekapital baserat på sådan beräkning skulle innebära att mindre lån behövs. När mindre lån 
behövs betalas också mindre ränta och en mindre amortering varpå likvida medel inte minskar lika 
hastigt samt ett bättre resultat kan redovisas. Detta resulterar i att aktiekapitalet i förhållande till 
tillgångarna rör sig bort från tvångslikvidationsgränsen och därför kan utökas om så önskas och 
intresserade investerare finns till hand. 

6.6.2 Krediter 

Registreras negativa likvida medel kan ett försök att kompensera upp detta genom kreditavtal mot 
leverantörer genomföras. Kreditbetalning innebär att utbetalningar skjuts upp så att de likvida 
medlen kan behållas positiva till problemet kan lösas på annat sätt.  

6.6.3 Amorteringstid 

Amorteringstid och amorteringsplan har stor betydelse när det kommer till de ekonomiska 
styrmodellerna. Kortar man ner amorteringstiden påverkas de likvida medlen negativt under 
amorteringsperioden samt resultatet snabbare går mot positivt. Längre amorteringstid ger upphov 
till en större total räntekostnad samt att det tar längre tid för resultatet att bli positivt. Detta bygger 
däremot på en avbetalningsplan med rak amortering med konstant amorteringsbelopp och konstant 
räntesats.  

6.6.4 Byte av fisktankar  

Även i den största anläggningen har vi använt fiskodlingstankar som består helt av glasfiber. Dessa 
skulle egentligen kunna bytas ut mot tankar med gjuten betongbotten som har ett mycket lägre pris 
per kubikmeter. Anledningen till att detta inte har gjorts i den stora anläggningen är att antalet 
tankar då minskar. För att ändå kunna uppnå kontinuerlig produktion skulle alla tankar behöva 
kopplas samman till ett stort akvaponiskt system och inte som nu flera mindre akvaponiska system. 
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Vi anser att konsekvenserna av en sådan sammankoppling är för svåra att utförligt studera och 
representera i en rapport som denna.  

7. Diskussion 

Det bör belysas att studien hanterar lönsam energiåtervinning. Energiåtervinningsaspekten beaktas 
utifrån värmeväxlaren som tar tillvara på den spillvärme som industrier släpper ut och den egna 
modellen för värmeöverföring. De resterande bitarna beaktar huruvida en akvaponisk anläggning kan 
göras lönsam.  

Produktionsdata från odling A bör vara möjliga att trimma upp något. Snabbare tillväxt skulle 
innebära en lönsamhetsförbättring liknande denna som kunde ses i anläggning 3 där det bundna 
kapitalet utnyttjades bättre. I odling A hann fiskarna inte alltid bli 1 kg, tidsintervallen mellan slakter 
ansågs viktigare än slaktvikten. De 11,34 ton som angivits som beräknad årlig produktion i 
analysenheten är tagna ur denna kontext och är därför rimligen lite för lågt om våra fiskar verkligen 
hinner nå ett kilo under sin produktionscykel. Snabbare tillväxt skulle dock också öka utfodring och 
andra rörliga kostnader på samma sätt som i effektiviseringen av anläggning 3. 

Energiförbrukningsdata som extrapolerades linjärt har underskattats något eftersom antagandet 
varit att växthuset endast avger värme genom konduktion och inte genom strålning. Vi ansåg ändå 
att en linjär extrapolering gav ett nog tillfredsställande resultat i det fallet. 

Eftersom kostnader för att ta värme från fjärrvärmenätet har använts har beräkningarna automatiskt 
anpassats till att anläggningen kan förläggas långt ifrån sin värmekälla. Med andra ord kan både 
investeringskostnader för energiåtervinning och kostnaden för värmeenergi sjunka genom ett avtal 
om direktväxling med en kylprocess eller likande. 

Priset för 0,5 mm plastduk uppskattades utifrån priset för 0,2 mm plastduk. Vi anser att detta är en 
rimlig kostnadsuppskattning att göra eftersom plastduken inte tillhör de större kostnaderna i arbetet 
och därför kräver extra noggranna prisuppgifter. I den största anläggningen är kostnaden för 
plastduken med det justerade priset 58 320 kr, eller 5 % av kostnaden för hydroponikbassängen. 

Hydrotech har förfrågats efter offert på mekaniskt reningsfilter men inget svar har erhållits ännu. De 
data som används under denna post i kalkylerna är i väldig underkant och kommer påverka resultatet 
negativt. Däremot anses inte kostnaden betydande i det avseendet att den väntas innebära 
skillnaden mellan en lönsam och en icke lönsam anläggning. 

Kostnad för underhåll och desinficering av utrustning beaktas inte heller i undersökningen. Dessa 
kostnader bör inkluderas för att minska felmarginalen i relation till det faktiska utfallet. 

Det vore lättare att bedriva odlingen längre söderut eftersom kostnaden för att bygga ett växthus 
som inte tar särskild hänsyn till stora snömängder kostar väsentligt mindre, runt 800 kr/m2. Av 
samma anledning är det dyrare att försäkra anläggningar i norr. Med varmare klimat går det också åt 
mindre värme. Extrapolering på samma sätt som i 6.3 rekommenderas för undersökning av 
värmebehovet. 

Analysen visar att mindre anläggningar inte har samma lönsamhet som stora. Den visar också att 
storleken som ger ett nollresultat ligger någonstans mellan 3 000 m2 och 7 500 m2. Av intresse för 
möjligheten att ta hand om mindre kvantiteter spillvärme undersöktes också om 750 m2 kunde bli en 
lönsam odling. Om värmen från industrin ges gratis och ses som ett sätt för den värmegivande 
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industrin att få goodwill och systemet redan är så optimerat att ingen ingenjör behöver anställas kan 
en operatör klara av att få positivt resultat första året på 88 711 kr och därefter ökande allteftersom 
räntekostnaderna sjunker. Personalkostnaderna är då beräknade för en operatör med marginal på 
50 000 kr för eventuell övertid eller konsultarbeten av specialister vid behov. 

Pumparna som offererats av Xylem har ett förhållande mellan lyfthöjd och flöde, genom att anpassa 
anläggningens höjdfall mellan olika delar kan man redan i designstadiet sänka elförbrukningen för 
vattencirkulation väsentligt och dessutom minska antalet pumpar som behövs. Detta gjordes i 
anläggning 3. Då odlingsdensiteten ökade steg också behovet av syresättning. Genom att anta att det 
är möjligt att designa anläggningen med en lite mindre höjdskillnad mellan högsta och lägsta punkten 
var det möjligt att använda samma antal pumpar per 750 m2 som i de andra två anläggningarna trots 
ett betydligt högre syresättningsbehov. 

Genom att använda en anläggning av recirkulerande typ underlättas tillståndsprövningen med 
avseende på geografisk placering avsevärt eftersom tekniken eliminerar rymningsrisk, förhindrar 
sjukdomsspridning via vattentillflöde, tillåter sterilisering av utflödande vatten och att man 
eliminerar infektioner i utflödet. Alla dessa faktorer är annars sådant som gör att regelverket i DFS 
2006:8 2 kap måste användas. Kanske är det som Per-Erik Nygren sa, att kontrollerna och 
regelverken runt recirkulerande akvaponik ännu är begränsade eftersom de ännu bara finns i liten 
skala och att kontroller blir vanligare när branschen växer. 

För produktion i akvaponik där en del av affärsmodellen är att använda industriell spillvärme kan det 
vara svårt att växa utanför de begränsningar som sätts av värmekällan. I vanliga växthus brukar det 
vid platsvalet betonas att det ska finnas utrymme för expansion av verksamheten om marknaden 
efterfrågar det. I akvaponik kan en värmepump vara ett sätt att ta vara på mer av spillvärmen än vid 
direktväxling, om expansion i samma område anses viktigt. En värmepump kan rimligtvis ge tre 
gånger mer värmeenergi, till priset av elförbrukning motsvarande 20 % av vad som utvinns. 

7.1 Miljövinster 

I inledningen presenterades begreppen absolut och relativ frikoppling. Det kan vara svårt att ta till sig 
eftersom all mänsklig aktivitet har någon form av miljöpåverkan. De insatsvaror som en akvaponisk 
odling kräver är främst el, värme, fiskfoder och yngel. Förhoppningen med akvaponisk produktion är 
att dess varor ska kunna ersätta livsmedel som producerats mindre effektivt i termer av 
miljöpåverkan. Återvinning av värmeenergi är bra i förhållande till att producera samma mängd 
energi. Men odling av fisk och växter kan göras i andra sammanhang än akvaponik, som inte kräver 
värmeenergi alls. Det som värmeenergiåtervinningen i akvaponik tillför är en billig effektivisering av 
matproduktion där fördelarna med akvaponik erhålls utan att stora energimängder måste läggas på 
uppvärmningen som krävs för att göra odlingsmetoden konkurrenskraftig. En effektiv akvaponisk 
växthusodling kan vidare flytta matproduktionen närmre konsumenten och därmed minska 
utsläppen från transporter. Rätt skött kan tekniken dessutom eliminera övergödningsproblem och 
risken för sjukdomsspridning. 

Absorptionen av koldioxid i växhuset kan anses som ett bra sätt att minska klimatpåverkan i stålverk 
och olika förbränningsprocesser. Skulle man dock använda koldioxiden och återbinda den i grödorna 
skulle samma mängd koldioxid inte bindas någon annanstans, i en annan odling. Vad man då gör är 
att överföra kol från det långa kolkretsloppet till det korta. Det är bara en manipulation av siffrorna 
över fossila bränslens klimatpåverkan. Användningen av koldioxidberikning av luften är endast ett 
ekonomiskt beslut som på sin höjd kan motiveras miljömässigt med att man spar landareal genom 
effektivare produktion och motverkar övergödning genom att en större del av matproduktionen sker 
i ett slutet system. 
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8. Slutsats 

Beräkningarna visar att akvaponisk odling i rätt skala kan vara ett sätt att effektivt ta till vara på 
industriell spillvärme. Någonstans mellan 3 000 m2 och 7 500 m2 finner man den i sig självt lönsamma 
akvaponiska odlingen. Fördelen med en recirkulerande fiskodling utan tillhörande växthus tycks vara 
att värme- och elbehovet är mindre eftersom byggnaden kan isoleras bättre än ett växthus. En 
akvaponisk odling gör istället övergödningsrisken till en inkomstkälla som annars kunnat ge upphov 
till ett miljöproblem.   

I specifika fall av samarbete mellan flera anläggningar som vardera är mindre än 3 000 m2 kan 
lönsamhet uppnås eftersom vissa kostnader då kan belasta flera anläggningar.  

8.1 Fortsatt forskning 

Eftersom endast inre effektivitet i affärsidémodellen beaktats ges förslag på fortsatt forskning inom 
resterande områden. Utan den yttre effektiviteten har den inre ingen betydelse eftersom den 
begränsar om man får sälja det man producerat. Utöver yttre effektivitet hjälper ett bra varumärke 
till i effektiviteten samt påverkar värderingarna hos intressenterna. 

För att få en bättre grund för att rekommendera användning av den energimodell vi byggde bör 
tester utföras i en akvaponisk odling för att kontrollera om den stämmer. 

Det bör undersökas i ett praktiskt fall om den tidsåtgång för arbetskraft på anläggningen som 
beräknades i 6.2 är rimlig. Om inte skulle lönsamheten sjunka för samtliga anläggningar när 
ytterligare arbetskraft krävs. 

För dig som vill undersöka om ett värmeflöde du har tillgång till är stort nog för att värma en lönsam 
akvaponisk odling kan du använda vår modell i följande steg. 

 Bedöm spillvärmetillgången från anläggningen eller processen i fråga. 

 Extrapolera fram värmebehovet för värmebehoven hos akvaponiskt system av bestämd 
storlek utifrån din utomhusmedeltemperatur och valda växthusmedeltemperatur. Erhåll 
därigenom en maximal storlek. 

 Beräkna produktionen från ett akvaponiskt system av denna storlek. 

 Beräkna omsättningen från produktionen och ställ den i relation till kapitalkostnader, rörliga 
kostnader och beräkna möjligt resultat från basfallet.  

 Fundera över vilka förbättringar som kan göras i det specifika fallet.  
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Bilaga 1 – lista över fiskodlingsdokument 

Här presenteras de dokument utfärdade av jordbruksverket och djurskyddsmyndigheten om 
vattenbruk i, för kommersiell RAS-odling av Tilapia, ordning av fallande betydelse. Observera att vi 
inte tar ansvar för att detta utgör en komplett förteckning över tillbörlig kunskap för den 
driftansvarige. 

Titel Beteckning Ersätter 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om odling av fisk DFS 2006:8  

Statens jordbruksverks föreskrifter om djurhälsokrav för djur och 
produkter från vattenbruk och om förebyggande av vissa sjukdomar 
hos vattenlevande djur 

SJFVS 
2009:42 

SJVFS 
2008:25 

Fiskodling och flyttning av fisk mellan fiskodlingar, slakt av odlad fisk 
samt utmärkning av vattenbruksanläggningar 

SJVFS 
2011:34 

FIFS 
2011:12 

Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning av 
odlad fisk 

SJVFS 
2006:15 

SJVFS 
1994:94 
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Bilaga 2 – Moillerdiagram 

 


