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Abstract
Small scale solutions to pave the way for future food?
The food value chain system in Sweden is well established making it hard for small
companies to develop new products and even harder to create new food supply systems
Obstacles could lay at the beginning of the chain (food production or processing), at the
end (marketing, consumer) or could even be related to the legislative regulation framing
the food supply chain. Smaller actors often lack resources and networks to develop their
sector. However, their degree of creativity, innovativeness, and engagement is high, and
their energy is needed in the development of new sustainable food value chains.
The aim of this project was to develop and apply a methodology for evaluating food value
chains, focusing on profitable small-scale production systems in Sweden that show
potential for fast development of new products that quickly reach the market. The work
also included identifying Swedish raw food materials with growth potential and to
identify how they could come into greater demand. Ten food value chains with high
development potential in Sweden and for export were mapped and the main bottlenecks
briefly described. Three food chains where selected based on a potential-difficultybenefit matrix. The three selected food value chains were: (i) Hops, (ii) Swedish forest
berries, and (iii) Land-based fish farming. These three food value chains where further
studied looking at the whole value chain, from production to end consumer. Through
literature review and contacts with relevant stakeholders (telephone interview, face-toface interview, or workshop) the bottlenecks were clarified and potential solutions for
increased demand where identified.
Swedish hops production is carried out by passionate and engaged smaller actors, mostly
on a hobby level, and the hops is used as an ingredient for beer. Germany and the USA
produce about 75% of the worldwide production These hops varieties are not adapted to
the Swedish climate and therefore result in a low volume and poor quality. However,
domestic varieties have been grown in the past giving better yield under Swedish climate
conditions. More work is needed to characterize the quality of Swedish hops. At the
present time, knowledge about the characteristics of Swedish hops is low, explaining the
lack of interest from brewers. In Sweden most hops are harvested by hand, making it
nearly impossible to be profitable on the market. The mechanization of the harvesting
step is necessary to move Swedish hops from a hobby to a commercial activity. No
solutions are available on the Swedish market, RISE together with SLU is looking to
develop a hops harvester fulfilling Swedish and EU regulations and adapted to small
scale cultivation. At the end of the value chain, innovative products could increase the
need for Swedish hops, for example by developing beers brewed with fresh hops.
Moreover, hops have antiseptic characteristics and could potentially be used in other
food products than beer.
Only about four percent of the berries that are produced by the Swedish forests every
year are picked. The largest volumes picked are for bilberry (Swedish: blåbär),
lingonberry, and cloudberry and most of them are washed and frozen in Sweden.
Processing of berries, however, has to a large extent moved out of the country while the
products produced for the Swedish market are quite traditional, low-processed foods
such as jams, juices and dessert soups. The majority of the Swedish berries mainly
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bilberries due to their nutritional content are exported and are further processed into
value added powders or extracts in Asia and Europe. In Sweden this kind of value chain
is under developed largely due to knowledge barriers and to the currently very traditional
market. However, there is a great consumer interest in berries and they have a perceived
healthiness also in Sweden. Consumers are also increasingly aware of the origin of
berries used as ingredients in products such as jams, purees and juice, as well as in health
food products. To fill this gap between consumer interest/demand and raw materials
available new businesses can be developed. To facilitate such development there is a need
for knowledge generation and transfer along the whole value chain (picking, processing,
product development and consumer studies), which can be generated by starting up new
innovation and research projects. It is also of importance to facilitate networking, for
example in the ‘berry network’ (coordinated by RISE), as the creation of a new value
chain will require different businesses to cooperate. Also, product development projects
will need support for testing, pilot production, and possibly in finding investment
funding for new equipment.
Land-based fish farming is small in comparison to traditional fish farming in Sweden,
but several actors see a great potential in this system which has a lower impact on the
environment compared to conventional fish farms. For instance, the Swedish farmer
federation (LRF) has invested in a land-based fish farm recently. As in other EUcountries, the number of active farms in Sweden is decreasing and some see the potential
to recycle unused animal stables into fish farms. A major bottleneck for land-based fish
farming is current legislation as it is based on conventional fish farming and therefore
does not consider the environmental benefits of land-based systems. Knowledge should
be spread to relevant authorities and policy makers to open a dialog and facilitate the
development of a relevant regulatory framework. Regarding the production phase, access
to sustainably produced feed and technical competence are lacking. Moreover, as the
technology is costly learning through trial and error would not be recommended. A
testbed dedicated to land-based fish farming could support companies who wish to try
modifications to their system. Furthermore, smaller producers have difficulties in
finding processing solutions for their products; e.g. slaughterhouses and conditioning.
Two potential solutions would be to develop a land-based fish farm cooperative and/or
mobile systems that could take care of smaller productions. Finally, the competition on
the market is tough as land-based fishes are competing with large-scale conventional fish
farms from Norway and Asia. To overcome this bottleneck, the sector could develop its
own certification as well as increasing the consumers awareness and knowledge.
Some conclusions could be applied to all the studied food chains. For instance, each value
chain can be seen as a puzzle with many pieces. In order to develop new food value chains
many separate pieces need to fall into place. Therefore, it is necessary to increase
collaboration between stakeholders but also to have a stakeholder driven coordination
of this collaboration. The stakeholders within the developing value chains often do not
have all the resources to carry out this task, especially if they are small businesses. The
development of cooperatives also seems to be a solution to overcome bottlenecks in the
studied food chains. Likewise, logistics in the developing value chains have a great
margin for improvement. Furthermore, this project focused on value chains where food
commodities are the end product but investigating the potential for non-food uses would
also be of interest.
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The method used in this project can be replicated to other value chains with potential of
development. It would help the users to get a holistic view of the current bottlenecks and
facilitate contact between stakeholders. The list of bottlenecks can be followed up and
used as an indicator to evaluate if the value chain in moving forward.
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Förord
Sveriges livsmedelsjälvförsörjningsgrad har drastisk minskat de senast decennier och
idag är det ca. hälften av maten som äts i Sverige importerad. Samtidigt, så blir
konsumenterna mer och mer medvetna om vikten av att maten är producerad på ett
hållbart sätt och att man kan spåra matens ursprung. Livsmedelsstrategin som togs fram
2017 strävar efter en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion som också ökar den
svensk livsmedelsproduktion och självförsörjningskapaciteten. Vi är övertygade om att
samverkan mellan olika aktörer kommer att leda till en ökad konkurrenskraft och
lönsamhet för deltagande företag.
RISE, enheten för jordbruk och livsmedel har kompetens relevant för att hjälpa till med
frågeställningar som finns längs hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Ett av enheten
FoI satsningsområden är för att skapa ett hållbart och hälsosamt
livmedelsproduktionssystem. Vi erhöll finansieringen från Stiftelsen JTI för att utreda
möjligheterna att identifiera potentiella livsmedelsvärdekedjor där samverkan mellan
företag skulle öka deras konkurrenskraft och lönsamhet.
I projektet har resurser från alla enhetens sektioner bidragit vilket har bidragit till ett
innovativt och för deltagarna roligt projekt att jobba i. Dessutom ville vi tacka alla
externa personer som bidrog till projektet och avsatte tid för att svara på våra frågor eller
deltagit i möten.

Leif Lundin
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Sammanfattning
Svensk livsmedelsproduktion är väl etablerad och gör det svårt för små företag att
utveckla nya produkter och ännu hårdare att skapa nya livsmedelsvärdekedjor.
Flaskhalsar kan uppstå i början av värdekedjan (primärled och förädlingsprocesser), i
andra änden (marknad, konsumenter), eller kan relateras till regelverk som genomsyrar
hela kedjan. Små aktörer saknar ofta resurser och nätverk att utveckla sitt område. De
har emellertid hög kreativitet, stor innovationsrikedom och ett stort engagemang, vilket
krävs för att utveckla hållbara livsmedelsvärdekedjor.
Projektets mål var att utveckla och applicera en metodik för att utvärdera
livsmedelsvärdekedjor med fokus på lönsamhet för svensk, småskalig produktion samt
att bidra till en ökad utvecklingstakt. Arbetet innebar även att identifiera
livsmedelsråvaror med potential för tillväxt och att identifiera hur dess efterfrågan kan
ökas. Projektet kartlade livsmedelsvärdekedjor med hög utvecklingspotential inom
Sverige och för export. Tio livsmedelsvärdekedjor identifierades och de huvudsakliga
flaskhalsarna i kedjan beskrevs översiktligt. Tre livsmedelsvärdekedjor valdes ut baserat
på en potential-svårighets-möjlighets-matris. De valda livsmedelskedjorna var: (i)
Humle, (ii) Svenska skogsbär, och (iii) Landbaserad fiskodling. Dessa tre
livsmedelsvärdekedjor studerades i detalj med hela värdekedjan inkluderad, från
produktion till slutkonsument. Genom litteraturstudier och kontakt med relevanta
aktörer (telefonintervjuer, face-to-face-intervjuer eller workshop) bekräftades
flaskhalsarna och möjliga lösningar för ökad efterfrågan identifierades.
Svensk humleproduktion bedrivs med stor passion och stort engagemang av små
aktörer, mestadels på hobbynivå. Humlen produceras för att användas som ingrediens i
öl. Tyskland och USA står för ca 75 % av världens humleproduktion. Många av dessa
humlesorter är inte anpassade för svenskt klimat, vilket resulterar i låga skördevolymer
och otillräcklig kvalitet. Inhemska sorter som traditionellt odlats i Sverige ger bättre
skördenivåer i svenska klimatförhållanden och tidig mognad. Det finns en efterfrågan på
svensk humle hos bryggerier, men på grund av att kvaliteten hos de svenska sorterna är
ojämn och bristfälligt karakteriserad med avseende på aromer och beska, vill
bryggerierna inte köpa råvaran. I Sverige skördas den mesta humlen för hand, ett
tidsödande arbete som gör det i princip omöjligt att uppnå lönsamhet i produktionen.
En mekanisering av skörden är nödvändig för att svensk humleproduktion ska ta steget
från hobby till kommersiell produktion. Inga kommersiella lösningar finns ännu
tillgängliga, RISE kommer i samarbete med SLU utveckla en skördemaskin som
uppfyller EU-standard och är anpassad för småskalig humleodling. Ett nytänkande i
värdekedjans senare del, såsom att utnyttja humlens aromatiska egenskaper i sitt färska
tillstånd, skulle kunna öka efterfrågan på svensk humle. Humle har dessutom
antiseptiska egenskaper som skulle kunna utnyttjas för fler produkter än öl.
Endast fyra procent av bären som växer i svenska skogar plockas varje år. Till de bär som
plockas mest hör blåbär, lingon och hjortron. De flesta rensas och fryses ner i Sverige.
Förädling av bären har däremot flyttat utomlands och de produkter som tillverkas i
Sverige är traditionella, lågprocessade sylter, juicer och krämer. Majoriteten av svenska
bär mestadels blåbär för sitt nutritionella värde, exporteras och förädlas vidare till pulver
eller extrakt i Asien och Europa. Den typen av värdekedja har inte etablerats i Sverige på
grund av bristande kunskap samt en än så länge traditionell marknad. Dock finns ett
© RISE Research Institutes of Sweden
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stort konsumentintresse i bär då de även här anses ha positiva hälsoeffekter.
Konsumenter är även mer medvetna om bärens ursprung i produkter som sylt, puré och
juice samt kosttillskott. Intresset och efterfrågan av bär som råvara kan bemötas med
nya affärsmöjligheter. Denna utveckling skulle underlättas genom att generera och
sprida kunskap genom hela värdekedjan (plockning, förädling, produktutveckling och
konsumenter), och kan genereras med hjälp av nya innovationer och forskningsprojekt.
Det är också viktigt att stödja nätverkande, som i till exempel ”Bärnätverket”
(koordinerat av RISE), eftersom nya värdekedjor kräver nya samarbeten i
affärsutvecklingen. Även produktutvecklingen behöver stöd i form av produktion i
pilotskala och möjligen investeringsstöd för ny utrustning.
Landbaserad fiskodling är liten i jämförelse med traditionell odling av fisk i Sverige, men
flera aktörer ser stor potential med landbaserade system som generellt ger lägre
miljöpåverkan än fiskodlingar i sjöar och hav. Exempelvis Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF) har nyligen investerat i en landbaserad fiskodling. Likt andra EU-medlemsländer
har antalet aktiva lantbruksföretag i Sverige minskat, varav några ser en möjlighet att
konvertera övergivna djurstallar till bassänger för fiskodling. Den huvudsakliga
flaskhalsen i utvecklingen av landbaserad fiskodling består i det regelverk som måste
följas, men som utgår från traditionell fiskodling. Det innebär att regelverket inte tar
hänsyn till de miljöfördelar som ses med landbaserad fiskodling. Det behövs en öppen
dialog och kunskap måste spridas till berörda makthavare och beslutsfattare för att
anpassa regelverket. I produktionsfasen finns behov av ett miljömässigt hållbart foder
samt ökad teknisk kunskap. Tekniken är kostsam vilket gör det svårt att lära sig genom
misslyckade försök till fiskodling i pilotskala. En testbädd anpassad för landbaserad
fiskodling kan stödja företag som vill utveckla eller förändra sitt system. Små
producenter har svårt att hitta praktiska lösningar för deras produktion, t.ex. vad gäller
slakt och filétering. Två möjliga lösningar är att bilda ett kooperativ och/eller mobila
system som riktar sig till små producenter. Konkurrensen på marknaden är hård
eftersom landbaserad fisk konkurrerar med storskaliga fiskodlingar i Norge och Asien.
Problemet kan lösas med en särskild märkning och certifiering samt genom att öka
konsumenternas medvetenhet och kunskap.
Några av dessa lösningar kan användas till samtliga studerade livsmedelsvärdekedjor.
Värdekedjorna kan ses som ett pussel med många bitar där alla bitar måste falla på rätt
plats för att en utveckling ska ske. Därför är det nödvändigt att öka samarbetet mellan
aktörer, men också att ha en drivande aktör som koordinerar samarbetet. Aktörerna
inom värdekedjan har ofta inte kapacitet att driva det arbetet, särskilt inte små aktörer.
Kooperativ ser ut att vara en möjlig lösning för de studerade livsmedelsvärdekedjorna.
Likaså kan logistiken i värdekedjorna förbättras. Det här projektet fokuserade på
värdekedjor där slutprodukten utgörs av ett livsmedel, men att undersöka möjligheten
att skapa andra typer av produkter kan vara värdefullt.
Metodiken som användes i det här projektet kan användas för andra värdekedjor med
potential att utvecklas. Det skulle hjälpa aktörerna att få en tydlig bild över
förekommande flaskhalsar och underlätta kontakten mellan aktörer. Listan över
flaskhalsar kan följas upp och användas som indikator för att utvärdera om utvecklingen
av värdekedjan går åt rätt håll.
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1

Introduktion

Konsumentmarknaden för livsmedel håller delvis på att ritas om. Miljö- och hälsomedvetna konsumenter är en köpstark grupp som letar mervärden i sin konsumtion där
de snarare köper “upplevelser” än mat. Samtidigt har informationssamhället skapat
billiga och effektiva kommunikations/försäljningskanaler mellan producent och
konsument. Denna utveckling utgör goda möjligheter för både storskaliga och småskaligt
lantbruk samt framväxande mindre livsmedelsförädlingsföretag att möta
konsumenternas efterfrågan, och härigenom skapa bättre lönsamhet.
Idag är antalet kommersiellt odlade grödor relativt få i Sverige och det finns ett stort
antal varor ute i butikerna som produceras utomlands. Det skulle finnas många vinster
med en ökad inhemsk produktion av fler grödor i svenskt jordbruk. Såväl inom
konventionell som inom ekologisk odling finns stora möjligheter att bredda grödunderlaget. För att få lönsamhet i odlingen av dessa grödor behöver den initialt ske i
mindre skala. Det finns en stor outnyttjad potential för SMF att ta tillvara en växande
mervärdesmarknad och adressera mervärden såsom svenskproducerat, miljö- och
hälsofrämjande. Men denna utveckling har bara börjat och med rätt verktyg skulle
utvecklingen kunna gå än snabbare och fler värdefulla affärsmöjligheter skulle kunna tas
till vara.

2

Bakgrund

Detta projekt har finansierades av Stiftelse JTI och började i juni 2017. Ett
multidisciplinärt team från den nya enheten Jordbruk och Livsmedel (RISE JoL)
samlades för att kunna täcka hela värdekedjan. RISE JoL besitter kompetens från jord
till bord och är en lämplig aktör för att driva strategiska utvecklingsprojekt som detta.
Tanken med projektet var att det skulle leda till ökad förståelse för
industrins/jordbrukets utmaningar och skapar en utökad samverkan mellan aktörer
inom RISE och med relevanta externa aktörer.
Projektets syfte är att göra småskalig produktion lönsam och säkerställa att nya
produkter snabbare kommer in på marknaden genom att ta ett helhetsgrepp och
identifiera strategiska insatser och verktyg. Helhetsgreppet innefattar att få en samlad
bild utifrån ett teknik- och marknadsperspektiv genom hela värdekedjan.
Projektets olika mål är att:
1. Identifiera 2-3 livsmedelsvärdekedjor för grödor/råvaror med stor marknadspotential
2. Identifiera orsaker till varför de valda grödorna/råvarorna idag är
underutnyttjade och vilka problemområdena som finns
3. Kartlägga lösningar genom identifiering av nyckelaktörer, kompetenser och
tekniker
4. Utvärdera likheter/skillnader mellan de olika problemområdena i de olika
värdekedjorna samt om angreppssättet/modellen kan användas för andra
råvaror/produkter
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2.1

Definition av småskalighet

Begreppet ”småskalighet” saknar en entydig definition och uttrycket förväxlas ibland
med lokalproducerat och hantverksmässig produktion. EU-kommissionens definition på
småskalighet lyder att ett småskaligt företag har en maximal årlig omsättning på 10
miljoner Euro och färre än 50 anställda. I livsmedelsbranschen är majoriteten av de små
företagen betydligt mindre än så, de företag som finns med i den här rapporten har
endast några få anställda och mycket liten eller ingen omsättning.

3

Metod beskrivning

Projektet är sammansatt av tre huvuddelar: (i) Kartlägga livsmedelkedjor och
prioritering, (ii) beskriva nuläget inom de prioriterade livsmedelkedjor genom att
identifiera flaskhalsarna och orsaker till dem, aktörer och möjliga lösningar, och (iii)
vägar framåt för implementering (Figur 1).

Figur 1. Diagram av metoden.

3.1 Kartläggning livsmedelkedjor och
prioritering
För att kartlägga de underutnyttjade livsmedelkedjorna, bjöds erfarna nyckelpersoner in
till en heldag workshop. Syfte med dagen var att introducera projektet och hitta
livsmedelkedjor med utvecklingspotential i Sverige samt diskutera de möjliga flaskhalsarna.
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Tabell 1. Deltagare lista till kick-off workshop 14 juni i Göteborg.
Namn
Justin Casimir
Fredrik Fogelberg
Emma Holtz
Linus Arnold
Johanna Östlund
Camilla Öhgren
Mikael Gilbertsson
Susanna Moore
Haris Hondo

Kompetens
Projektledare
Växtodling/Baljväxter
Projektledning, Livsmedelsteknik, värdeflöden
Innovation, marknad
Baljväxter, Livsmedelagronom
Kött, Seafood
Trädgård/precisionsodling
Innovation, marknad
Processteknik,

Deltagarna diskuterar/Brain-stormar kring framtidens livsmedelkedjor utifrån en lista
av trender. Tre till fyra förslag på livsmedelkedjor valdes ut och koncisa beskrivningar
togs fram. Beskrivningen inkluderade produktion-, process-, och försäljningssätt.
Innehållet baserades på deltagarnas erfarenhet och kunskap och mer vetenskaplig
informationsinhämtning lämnades till nästa steg.

Figur 2. Kick-off workshop i Göteborg

Grupperna presenterade sitt arbete framför allt med hjälp av metoden de ”sex tänkande
hattarna” och en diskussion kring utmaningar och möjligheter kopplat till de olika
livsmedelkedjorna. Idéerna på intressanta livsmedelkedjor presenteras i appendix 1.
Innehållet kommer från diskussion bland deltagarna i första workshop.
En kort sammanfattning av alla livsmedelkedjor som presenterades under workshopen
skickades till workshopsdeltagarna (Appendix 1). Gruppen fick värdera tre olika
aspekter; nyttan (hälsa, hållbarhet), potential (inrikes, internationellt, svensk
produktion, kompetens på RISE), och svårigheter (tekniska, lagstiftning) på en skala
(ingen, liten, ganska stor, och stor). Ett medelbetyg gavs till alla livsmedelkedjor för de
tre olika aspekterna.
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70%

Humle
Örter
Land fiskodling

Svårigheter

60%

Vildsvinprodukter
Nya marina Livsmedel

50%

Köttkedjor
Quinoa Bovete

40%

Lupiner och Oljedårda
Frökryddor

30%
30%

50%

Nytta

70%

90%

Svenska skogbär

Figur 3. Prioriteringsdiagram.

Livsmedelkedjor placerades i diagrammet i figur 3 baserad på deras svårigheter (y-axel)
och nytta (x-axel). Potential representeras av cirkelstorlek. Med gruppen bestämde vi att
välja livsmedelkedjor med stor potential: humle, landfiskodling, och svenska skogsbär.
Gruppen ansåg att de tre valda livsmedelkedjor har olika förutsättningar när det gäller
nytta och svårigheter:
•

•

•

3.2

Humle: har odlats i Sverige förut och det finns stor efterfrågan på humle särskilt
med utveckling av lokala bryggerier. Dock, eftersom humle mest har använts i
alkoholhaltiga drycker, värderades nyttan ganska låg pga. hälsoaspekter.
Svenska skogsbär: svenskt klimat har passande förutsättningar för bärens
tillväxt. Dock, mest av bär plockas inte de flesta bär och oftast exporteras de som
plockas för förädling. Därför, ansåg gruppen att det finns utrymme för att vidare
utveckla branschen i Sverige.
Landbaserad fiskodling: både samhälle och miljö kräver nya proteinkällor.
Nyttan för hälsan är också välkänd. Dock ansåg gruppen att det fanns svårigheter
med lagstiftning men även med tekniska frågor.

Nulägesbeskrivning

Med fokus på de tre valda livsmedelkedjorna, började arbetet med en litteraturstudie av
befintliga projekt och resultat. Arbetet täckte hela livsmedelkedjan från produktion och
förädling till försäljning. Syftet var i första hand att beskriva nuläget för de tre olika
värdekedjorna och identifiera relevanta aktörer. Dessutom visade det sig att några
flaskhalsar redan hade kartlagts. Med hjälp av korta intervjuer med de olika
intressenterna diskuterade vi relevansen av flaskhalsarna och undersökte vilka som var
aktuella. Samtidigt diskuterades orsakerna till flaskhalsar för att få en djupare förståelse
av problematiken. Baserad på de kartlagda flaskhalsarna och orsakerna, samt det
identifierade aktörerna, utvecklade gruppen en lista av möjliga lösningar för att kunna
vidareutveckla branscherna.

© RISE Research Institutes of Sweden

13

3.3

Vägar framåt för implementering

För att få en bekräftelse av de möjliga lösningarna och vidareutveckla dem behövdes
feedback från intressenterna. Olika verktyg användes för de olika livsmedelkedjorna:
workshop, face-to-face intervjuer, eller telefonintervjuer.
Under humleworkshopen (Appendix 2) presenterade projektteamet sina resultat
(flaskhalsar och orsaker) samt listan av möjliga lösningar som diskuterades i grupper.
Aktörer inom landbaserad fiskodling besöktes eller ringdes. Lösningarna för bärkedjan
är en sammanställning av arbeten och kontakter som RISE har från det pågående
bärnätverket och tidigare projekt, bl.a. Bärkraft. Flaskhalsar och lösningar har
sammanfattats från rapporter och diskuterats med Roger Uddstål som drivit bärkraftprojekten och kommer att diskuteras med bärnätverket i april.

3.4

Utveckling och förbättring av metoden

I slutet av projektet samlades medarbetare som hade jobbat i projektet för en
slutworkshop tillsammans med ansvariga från enheten ”Jordbruk och Livsmedel” som
har en övergripande syn över helan kedjan (Appendix 4). Under dagen presenterades
projektresultat samt metoden. Syftet med mötet var att utveckla och förbättra metoden,
samt att diskutera hur enheten kommer att använda projektresultaten och hur den
kommer att jobba med metoden i framtiden.
Förslag kring förbättringsmöjligheter inkluderar att
•
•
•
•

involvera en grupp med styrfunktion under prioriteringsprocessen,
främja fysiska möten som gynnar nätverk (workshop) tidigare i processen,
minska tiden för beskrivning av nuläget genom till exempel att minska kraven
på rapportering,
avsluta med en handlingsplan som går att följa upp för att säkerställa att
åtgärder tas. Detta kunde inkluderas i slutet av projektet.

För de tre livsmedelkedjor som presenterades, men även generellt, är det relevant att
analysera andra produkter än livsmedel genom att applicera ”cascading” principen för
att kunna hitta affärsmöjligheter med restprodukter.
Under presentationen ansåg gruppen att vissa gemensamma nämnare mellan de olika
kedjorna fanns. Dessa faktorer kan läggas till när kedjorna undersöks. De faktorer som
gruppen upptäckte var:
•
•
•
•
•
•

Logistik
Kooperativ
Samverkan mellan aktörer
Möjlighet för nya produkter (kopplat bl.a. tillbioekonomi)
Mekanisering
Kunskap kring förädlingsprocesser
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Implementering till biståndsprojekt
Under slutworkshop (Appendix 4), diskuterade gruppen kring möjligheter att koppla
metoden som användes och utvecklades under projektet till biståndsprojekt. Två spår
kom fram:
•
•

Bilda socialt företag i Sverige där medlemmar/anställda skulle jobba med
enklare uppgifter i växande branscher (humleskörd) för att stötta deras
utveckling.
Applicera metoden utomlands inom ett praktikprogram i samarbete med
organisationer som är väl förankrade i värdlandet. Finansiering från SIDA
borde undersökas. Det finns också möjlighet att implementera metoden i
existerande kedjor som är etablerade i U-länder med syfte att undersöka
utvecklingsmöjligheter.

4

Humle

4.1

Råvara

Humle (Humulus lupulus) är en perenn slingerväxt tillhörande familjen Cannabaceae
och släktet humulus. Likt sin nära släkting hampa (cannabis sativa) innehåller humle
kraftfulla ämnen som människor lärt sig utnyttja i läkemedel och i humlets fall inte minst
i öl. På 700-talet upptäcktes humlens konserverande effekt i öl som gjorde att
ölbryggningen i Europa tog fart. Vilda arter av humle har dock förekommit i miljontals
år och tros ursprungligen härstamma från Kina.
Vid ölbryggning är det humleplantans kottar (blommor) som används. Kottarna
utvecklas endast på honplantor och därför är hanplantor inte önskvärda i humleodling.
Inuti kottarna sitter körtlar som producerar ett gult pulver – lupulin. Lupulinet
innehåller 500 olika substanser som ger ölet sin karakteristiska arom och beska. Beskan
kommer från α-syra (humulon) och β-syra (lupulon).
I Sverige har humle odlats i över 1000 år. Från 1442 fram till 1860 var humleodling
lagstadgat vilket innebar att varje gård var skyldiga att odla humle och ge ”vart tionde”
till kyrkan. Ända in på 1900-talet var humleodling mycket vanlig i Sverige men under
senare delen av 1900-talet ersattes humlen av importerad humle och idag är kommersiell
svensk humleodling i det närmaste obefintlig. En unik svensk korsning togs fram på 30talet i Skåne och benämns ”Svalöf korsning 85 – Mauritz” (Strese K. & Tollin, 2015).
Den här rapporten utgår från humle som ingrediens i öl eftersom det finns en efterfrågan
hos ölbryggerier. Förutom till öl är det möjligt att utnyttja humlens aromer och
medicinska egenskaper i hygienartiklar och naturläkemedel, men det området tas inte
med i detalj i denna rapport.

4.2

Nuläget

4.2.1

Produktion

USA och Tyskland är de överlägset största humleproducenterna i världen. På tredje plats
ligger Tjeckien som i förhållande till landets storlek har en stor humleareal. I EU uppgick
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fjolårets (2016) humleskörd till ca 60 000 ton och den totala odlingsarealen var närmare
30 000 ha. Varje gård skördade på i genomsnitt 11 ha (European Commission, 2016).
Bland svenska mikrobryggerier där tillverkning av ölsorten ale utgör en relativt stor
andel jämfört med stora bryggerier är humlesorter som odlas i England, Australien och
Nya Zealand populära.

40206
Tyskland
USA
Tjeckien
Kina
7712

Polen
Slovenien

4500

UK-England
Australien
Spanien

42766

Sydafrika
Nya Zealand
Frankrike

Figur 4. Humleproduktion global, 2016 års skörd i ton. * Data från IHGC (International hop growers
convention) - Economic Commission Summary Reports, Yakima, USA, 2017
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3044
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Ryssland
Belgien
Rumänien
Slovakien
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Figur 5. Humleproduktion global, 2016 års skörd i ton. * Data från IHGC (International hop growers
convention) - Economic Commission Summary Reports, Yakima, USA, 2017

Sveriges största humleodling, Korngården i Skåne, bedriver en odling på 0,5 ha. Utöver
det finns ett 20-tal odlare men de flesta har endast ett hundratal plantor och använder
skörden för hemmabruk och i bekantskapskretsar.
Det är svårt att uppskatta hur mycket humle Sverige importerar då det inte förs någon
officiell statistik. Sveriges bryggerier kunde inte uppskatta hur mycket som importeras
då varje bryggeri importerar sin egen humle och de blir allt fler till antalet. På 10 år har
antalet bryggerier i Sverige ökat från 30 till över 300 och 2016 startades 68 nya
bryggerier i Sverige. Bryggeritrenden pågår världen över vilket har lett till brist på humle
(di.se, 2017).

4.2.2

Värdekedja

I kommersiell humleodling låter man vanligen humleplantorna slingra sig runt linor
fästa i vajrar som hålls upp av 6–7 m höga stolpar och bildar ett rutnät. På så sätt
underlättas maskinell skörd. Hobbyodlare plockar i regel kottarna för hand och det är
vanligt med humlestörar (trästolpar) i marken som plantorna slingrar sig runt.
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Figur 6. Rutsystem med stolpar, vajrar och linor Källa: Beer Legends (2011).

Plantorna kan köpas färdiga hos svenska leverantörer men kan också förökas med
rotskott eller sticklingar. Efter plantering tar det ungefär tre år innan plantar ger riklig
skörd. En del amerikanska humlesorter kan skördas i uppemot 50 år, men för
kommersiell aromhumle är tio år en rimlig livslängd.
Humlekottarna skördas omkring september månad beroende på humlesort. Inom några
timmar efter skörd torkas kottarna i ca 60–70°C från ca 80 % vattenhalt i den färska
råvaran ner till 10 %. Torkning förlänger humlens hållbarhet genom att det förhindrar
tillväxt av mikroorganismer. Torkningen är även viktig för att bevara aromerna som ger
den karakteristiska ölsmaken och bör ske i samband med skörd. Redan dagen efter skörd
har humlekottarna förlorat arom om de inte torkats. Satsvis torkning eller bandtork är
vanligt i storskalig produktion medan små producenter ofta använder simpla metoder
såsom en värmefläkt som placeras under ett nät där humlekottarna sprids ut.
Torkningsprocessen tar vanligen minst några timmar.

Figur 7. Hantering efter skörd. Källa: Humleodling i Östergötland (2014).
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Figur 8. Satsvis tork (vänster) och Bandtork – lastar på övre lagret, förflyttas till undre lagret,
varmluft blåses genom (Höger). Källa: Humleodling i Östergötland (2014).

Kommersiella odlare maler humlekottarna och pressar dem till pellets efter torkning.
Det förlänger hållbarheten ytterligare humlen får en jämnare kvalitet. Stora bryggerier
köper vanligen endast in pelleterad humle i sin ölbryggning medan små bryggerier ibland
accepterar hela kottar. Kvävgas används ibland vid paketering av hel humle för ökad
hållbarhet medan pellets vanligen vakuumförpackas. Lagring sker lämpligen mörkt i
kylskåp för hållbarhetens skull.

4.2.3

Kunder och slutkonsument

Vid småskalig humleproduktion är i första hand mikrobryggerier intresserade av svensk
humle. De profilerar sig ofta genom att producera öl med speciella smakkaraktärer och
vill erbjuda konsumenter ett lokalt producerat öl på lokala råvaror. De har dessutom en
större flexibilitet än större bryggerier att kunna testa nya produkter och producera små
batcher.
Ett fåtal bryggerier har provat brygga öl på svenskodlad humle, Sigtuna bryggeri och
Kallebryggeriet för att nämna några. Korngården i Kornheddinge har från och med 2017
breddat sin verksamhet genom att starta ett bryggeri i anslutning till gården där de odlar
sin humle.

4.2.4

Affärsmodell

I dagsläget har endast några få svenska odlare sålt humle till mikrobryggerier som varit
intresserade av att brygga öl på svenskt humle. Försäljningen sker i små kvantiteter
direkt mellan enskilda odlare och bryggerier.

4.3

Aktörer

Nedan listas aktörer som vi haft personlig kontakt med eller läst om på webbsidor och i
nyhetsartiklar under projektets gång. Vad gäller odlare är de största aktörerna nämnda
men det finns säkerligen fler hobbyodlare som planerar utöka sin produktion som vi inte
varit i kontakt med. Detsamma gäller bryggerier, det har med största sannolikhet skett
provbryggningar med svensk humle som vi inte känner till. Alla bryggerier i Sverige finns
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listade på Sveriges Bryggeriers hemsida. Många småbryggerier är medlemmar i
Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier och finns listade på deras hemsida.

4.3.1

Odling

Tabell 2. Odlare- och föreningslista.
Odlare

Plats

Beskrivning

Kontakt/Webbsida

Korngården

Kornheddinge, Skåne

1500 plantor, (0,5 ha) mekaniserad
produktion. Driver Kornheddinge
bryggerikompani

info@korngarden.com

Humlebygget

Näsum, Skåne

200 plantor, handplock, säljer hela
kottar till Kallebryggeriet

www.humletorkan.com

Spännaregården

Utanför Mariestad,
Västergötland

Hasslahops

Hassla, Östergötland

Ca 500 plantor. Förädlat fram egen
sort

www.hasslahops.tictail.com

Yxsjöns humlegård

Mölnlycke

Startat provodling 2017, 200 plantor

www.lokalproducerativast.se

Torrskog humle

Torrskog, Dalsland

Provodlat i 5 år. Bygger anläggning
0,5 ha, säljstart 2018

www.torrskoghumle.se

Tjurbo humle

Uppsala

Lite odling till för testbryggning

www.tjurbohumle.se

Viggeby gård

Söderköping

Hobbyodling

Anders Lindström,
nygatan59@hotmail.com

humle@spannaregarden.se

Föreningar/kollektiv
Humlekollektivet
Sveriges
humleodlarförening

4.3.2

Hela landet

20-tal medlemmar

www.svenskhumle.org/humle
kollektivet

Nystartat

Örjan Berglund,
orjan.berglund@slu.se

Bryggerier

Tabell 3. Bryggerier som använt svensk humle.
Bryggeri

Plats

Kommentar

Kontakt/Webbsida

Kallebryggeriet

Uråsa,
Småland

Brygger Näsumaölet

www.kallebryggeriet.se

Remmarlöv
Gårdsbryggeri

Eslöv

Korngårdens humle

South plains

Malmö

Korngårdens humle

http://www.southplains.se

Bryggeriet Ångkvarn

Uppsala

Hassla hops humle + Skåne

www.brygerietangkvarn.se

Sigtuna Bryggeri

Sigtuna

Spännaregårdens humle

Föreningar/kollektiv
Sveriges Bryggerier

www.sverigesbryggerier.se

Föreningen Sveriges

http://www.sverigessmabryggerier.se/sta
rtsida/

oberoende
småbryggerier
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4.3.3

Forskning

Tabell 4. Organisationer som jobbar med forskning och utveckling av humle.
Forskning

Plats

Beskrivning

Kontakt/Webbsida

RISE

Uppsala, Skara,
Lund,
Göteborg

Enhet för Jordbruk och
Livsmedel täcker både
odling, logistik,
livsmedelsförädling och
affärsutveckling.

www.ri.se
Johanna Östlund, johanna.ostlund@ri.se
Gunnar Lundin, gunnar.lundin@ri.se
Mihaela Mihnea, mihaela.mihnea@ri.se

SLU

Ultuna,
Uppsala

Försöksodling med svenska
sorter

Örjan Berglund, orjan.berglund@slu.se

Hushållningssällskapet
(HS)

Vreta Kloster

Försöksodling

Agnes Jonsson,
agnes.jonsson@hushallningssallskapet.se

Julita Gård

Södermanland

Tidigare försöksodling. Idag
museum och försäljning av
humleplantor

www.nordiskamuseet.se/slottgardar/julita-gard/om-julita-gard/julitastradgardar/humlegarden

Programmet för odlad
mångfald (SLU)

Alnarp

Bevarande av humlesorter

Else-Marie Strese, elsemarie.strese@nordiskamuseet.se

4.4

Flaskhalsar

Det är lätt att tro att avsaknaden av svensk humle beror att vi ’glömt bort hur man odlar
humle’. Det är en felaktig uppfattning då det tvärtom finns gott om litteratur om
humleodling och ett flertal nyligen genomförda studier som belyser problem och
lösningar för svensk humleproduktion. I boken ’Spännaregårdens humleresa’ beskriver
Gunilla Hellsten Boman utförligt sina erfarenheter av humleodling i svenska
förhållanden. Förstudien ’Humleodling i Östergötland’ från 2014 är en omfattande
sammanställning över svårigheter och möjligheter för svensk humleproduktion från
odlare till konsument. Nedan sammanfattas identifierade flaskhalsar från förstudien
samt några ytterligare källor.

4.4.1

Humlekvalitet

Trots att humle kan växa och ge skörd långt upp i Norrland är vårt kalla klimat och korta
växtsäsong inte optimalt för kommersiell humleodling. Åtminstone inte om man vill
åstadkomma öl som vi är vana att den ska smaka. Vare sig det gäller ölsorterna lager eller
ale vill bryggerierna ha en viss balans av arom och beska för att kunna brygga ett
välsmakande öl. Det flesta bryggerier ställer höga krav på att odlaren kan leverera humle
med jämn kvalitet med höga syrahalt. Ett dilemma för svensk humleproduktion är att
många populära humlesorter inte hinner bli mogna för skörd innan frosten. Det gäller
att välja tidiga humlesorter, men även dessa ger inte samma arom och beska i svenskt
klimat som när samma sorter odlas på sydligare breddgrader. En ytterligare utmaning
är att de svenska sorter som odlas inte har använts i modern ölproduktion och därmed
känner man inte till vilka sensoriska egenskaper humlen har i ölet.

4.4.2

Volym

Skördenivåerna i Tyskland ligger på 0,7–2,8 ton torkad humle per ha. I svenskt klimat
uppskattas motsvarande humleodling ge 0,5–1 ton torkad humle. Med 3000 humle© RISE Research Institutes of Sweden
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plantor per hektar skulle det ge 0,15–0,30 kg torkad humle per planta. Lägre skördar
innebär naturligtvis mindre intäkter och svensk humle kommer därför vara betydligt
dyrare att köpa än importerad humle. En svensk studie (examensarbete) visar även att
eftersom svensk humle generellt ger lägre beska i ölet måste mer humle tillsättas jämfört
med importerad humle. När mer humle tillsätts ökar strävheten vilket kan påverka
smakupplevelsen negativt.

4.4.3

Arbetsbelastning

Humle har ett smalt skördefönster, det kan handla om några dagar från det att humlen
är skördeklar tills det att den mognat över. Skörden sker vanligen i september men
varierar med årsmånen. En svensk småskalig odlare måste troligen livnära sig på fler
grödor än endast humle vilket kan innebära en alltför stor arbetsbelastning då mycket
ska skördas samtidigt och inte går att styra över. Manuell skörd är i särklass det mest
arbetsintensiva momentet som odlare.

4.4.4

Utrustning

En huvudorsak till att humle endast odlas på hobbynivå i Sverige är att skörden sker
manuellt vilket är oerhört tidskrävande och kostsamt. Det blir då omöjligt att nå upp till
de volymer storskaliga odlingar utomlands levererar där alla sker moment mekaniskt.
En mekanisering av skörden är troligen ett stort steg att ta då hela odlingssystemet
(stolpar, vajrar och linor) måste anpassas efter maskinens funktion. En plockmaskin som
används i storskalig produktion, till exempel en Wolf WHE 170, kostar ca $40 000.
Nyskördad humle är färskvara och bör således rensas, torkas och lagras inom ett dygn
efter skörd. Av logistiska skäl är det mest praktiska att dessa moment sker hos odlaren.
Det innebär att odlaren tvingas investera i ett flertal maskiner eller bygga hemmagjorda
lösningar. Utrustningen kan sällan användas till fler ändamål än humleodlingen.

4.4.5

Skadeangrepp

Ekologisk humle efterfrågas men innebär ytterligare utmaningar för odlaren. Det är
framförallt skadeangrepp i form av svampparasiter och bladlöss som kan utgöra ett
problem. I Europa tillämpas kopparbesprutning i ekologisk produktion men det är inte
tillåtet i Sverige. Även för konventionell odling förekommer olika typer av skadeangrepp
och kan vara svårt att lösa eftersom det i ett kallare klimat kan vara helt andra problem
än de på sydligare breddgrader.

4.4.6

Rådgivning

Det saknas en tjänst som erbjuder professionell rådgivning vad gäller både odling och
efterhantering. Mycket kunskap finns hos forskare, odlingsrådgivare och erfarna odlare.
En del kurser i humleodling arrangeras kontinuerligt och det finns mycket information
att hämta i litteratur online och i böcker men det saknas en samlad och kontinuerligt
uppdaterad källa till rådgivning i alla led i produktionen. Till exempel efterfrågas en
sammanställning av leverantörer och priser för utrustning, det kan vara alltifrån stora
skördetröskor till påsar för förvaring av humlen.
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4.4.7

Ekonomi

Småskalig produktion av svensk humle kan i dagsläget inte konkurrera med de stora
kommersiella odlingarna i resten av världen. Orsakerna består till stor del i de
kostsamma investeringar som behövs för att etablera en humleodling, kostnader för
manuell hantering om så sker samt det kalla klimatets inverkan på volym och humlens
smak som i sin tur gör svensk humle mindre konkurrenskraftig. Att börja odla humle
kräver ett enormt intresse och tålamod hos odlaren då etableringen är kostsam och
tidskrävande. Det innebär även ett stort risktagande i och med att humlen kanske inte
tillfredsställer bryggeriernas krav på kvalitet och volym.
Förstudien Humleodling i Östergötland (2014) redovisade en enkel kalkyl över
kostnader för svensk humleproduktion (Tabell 5)
Tabell 5. Kostnader för svensk humleproduktion.
Etableringskostnad 200 000 kr

Årlig intäkt (750 kg/ha á 400 kr/kg) 300 000 kr

Avskrivningstid

5 år

Avskrivning

40 000 kr

Årlig avskrivning

40 000 kr

Manuell skörd (500 h á 220 kr)

110 000 kr

Kalkylränta

5%

Räntekostnad

5 000 kr

Skötsel &underhåll (500 h á 220
kr)

121 000 kr

Netto per hektar

24 000 kr

4.4.8

Marknad

Enskilda företag är det enda som existerar i dagsläget. Det behövs mer samarbete för
att göra produktionen lönsam. De övriga flaskhalsarna bidrar också till att det är svårt
att sälja svensk humle till ett rimligt pris och med god och jämn kvalitet.
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Tabell 6. Sammanfattning av flaskhalsar och lösningar för humlekedjan.
Flaskhals

Orsak

Var i värdekedjan

Lösning för småskalighet

Kort/långsiktigt

Vem ska lösa?

Humlekvalitet

Klimat
Låg volym
Okända sorter

Odling

• Projekt sortförsök
• Projekt ölbryggningsförsök
• Satsa på unik svensk arom

Långsiktig

RISE, HS, SLU, intresserade
odlare och bryggerier

Volym

Klimat
Investeringskostnad

Odling

• Jordbruksstöd
• Marknadsföring av mervärde

Humleodlare

RISE, SLU, HS

RISE, SLU

Svamp-angrepp

Koppar ej tillåtet i eko

Odling

• Dispens för användning av koppar
• Ej stort problem i småskalig odling?
• Konvertera till eko när plantorna
etablerat sig

Arbets-belastning

Manuell skörd är
tidskrävande

Odling

• Mobil anläggning
• Självplock

Utrustning

Dyr investering

Odling

• Mobil anläggning

Hela

• Erfarenheter utbyts via föreningar och
kooperativ
• Infoblad, handbok

RISE, HS, föreningar,
Kooperativ

Ekonomi

Investeringskostnader
Marknad
Arbetsbelastning

Odling

• Investeringsstöd
• Marknadsföring

Odlare

Marknad

Lönsam affärsmodell
saknas

Hela

• Kooperativ
• Marknadsföring av mervärden

Rådgivning saknas
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4.5

Möjliga lösningar

4.5.1

Humlekvalitet

Det är viktigt att välja tidiga sorter som hinner mogna. Resultaten från de sortförsök som
pågår i Sverige blir en viktig utgångspunkt för odlare som ska börja odla humle. Bryggare
kan tänkas vilja tillsätta svensk humle enbart för aromens skull, då spelar det mindre roll
om beskan är låg. Ska humlen däremot bidra till en tydlig beska är det viktigt att välja
sorter som ger syrahalt under svenska odlingsförhållanden.
Vidare behöver olika humlesorters karakteriseras utifrån deras effekt på smakupplevelsen i den slutliga produkten – ölet. Utländska sorter är karakteriserade enligt
standardiserade metoder, men dessa analyser bör utföras på svenska sorter och även
utländska, redan karakteriserade sorter eftersom det kallare klimatet i Sverige kan
förändra humlens smakkaraktär. Provbryggningar med svenskodlad humle på ett
bryggeri varpå en sensorisk bedömning görs skulle också öka kunskapen om svensk
humle och därmed öka chanserna att bryggerier vågar satsa på svensk humle. RISE, SLU,
HS och Sveriges bryggerier samt utvalda bryggerier är möjliga projektdeltagare.
Enligt statistiken över humleodling inom EU går trenden mot att bryggerier efterfrågar
humle med lägre α-syrahalt. Istället för beska är dagens konsumenter intresserade av
olika smaktoner i ölet. Det bör gynna svensk humleproduktion eftersom svensk humle i
regel har låg syra men mycket arom.
Med koldioxidextraktionsteknik finns det möjlighet att separera beska substanser från
aromer. RISE Jordbruk och livsmedel har kunskap och utrustning för tekniken. Att
kunna separera substanser kan hjälpa till att säkerställa kvalitet för bryggeri. Att blanda
olika typ av humle kan också vara en lösning för att kunna jämna ut kvalitet mellan åren.

4.5.2

Volym

Genom att odla flera sorter för att säkra skörd utifall någon sort går dåligt något år säkrar
en viss skördevolym. Det går även att marknadsföra små volymer av humle till ’Limited
edition’-öl. Sortförsök där odlingsbetingelser utvärderas är viktiga för att humleodlare
ska kunna välja sorter som ger hög avkastning. Genom att gå ihop med andra odlare i ett
kooperativ eller liknande där utrustning och arbetskraft delas, minskar kostnaderna för
den enskilda odlaren och underlättar en expandering av odlingen.

4.5.3

Arbetsbelastning

Det går att öka skördefönstret genom att odla flera sorter som skördas vid olika tidpunkt
för att minska en för tung arbetsbörda runt skörden. Att ingå i kooperativ gör att man
kan dela på kostnader för skördetröska samt maskiner för torkning och eventuellt
pelletering vilket minskar arbetsbelastningen drastiskt.

4.5.4

Utrustning

Genom att flera odlare går ihop och delar på en mobil skördetröska, tork och paketeringsmaskin minskar kostnaderna för den enskilda odlaren.
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4.5.5

Skadeangrepp

Utveckling av biologiska växtskyddsmedel godkända för ekologisk odling pågår
kontinuerligt. En lösning kan vara att söka dispens för användning av koppar om
kopparhalten i marken är låg.

4.5.6

Rådgivning

En tjänst som exempelvis HS eller Lovangs Lantbrukskonsult skulle kunna erbjuda. Det
krävs att rådgivaren är kunnig på området.

4.5.7

Ekonomi

Med tanke på att antalet mikrobryggerier stadigt växer och intresset för specialöler och
lokalproducerat är stort finns marknadspotential för svenskodlad humle. Trots att
svensk humle kommer kosta bryggeriet betydligt mer att köpa in än importerad humle
finns mervärden i svensk humle som kan locka vissa konsumentgrupper. En konsument
som är ute efter ovanligt öl är troligen villig att betala mer för produkten.

4.5.8

Marknad

Ett studentarbete från SLU på uppdrag av Jesper Lindström på f.d. SP och Jenny
Henriksson på Hushållningssällskapet redovisade 2016 en kartläggning av affärsmodeller för mikrobryggerier och humleproducenter. Fyra affärsmodeller presenteras:
1) Enskild odlare, 2) Kooperativ, 3) Kontraktsodling av enskild odlare och 4)
Managementmodellen.
Kort beskrivet går modellerna ut på följande:
Enskild odlare: Humleodlaren är enskild företagare och sköter odling, hantering efter
skörd, och försäljning till bryggeri utan mellanhänder. Denna affärsmodell är den som
tillämpas idag och fungerar om odlaren är beredd att göra stora investeringar innan
tillräcklig skörd uppnås. Troligen måste investeringarna finansieras med start-bidrag
och kombineras med annan produktion eller arbete.
Kooperativ: Ett flertal odlare delar på investeringskostnader och utrustning för skörd
och efterhantering. Olika sorters humle bör odlas för att vidga skördefönstret på så vis
och förhindra att utrustning behövs hos flera odlare samtidigt.
Kontraktsodling av enskild odlare: Innebär att enskilda odlare skriver avtal med
bryggerier som köper en viss mängd humle med specifika kvalitetskrav. Tillämpas i
övriga i Europa men blir svår att följa i svenska förhållanden i småskalig produktion på
grund av svårigheter att kunna leverera jämn kvalitet på humlen.
Managementmodellen: Humleodlare sköter odlingen och ingår avtal med en
utomstående aktör som står för skörd, efterhantering och försäljning, inklusive
marknadsföring till bryggerier.
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4.5.9

Nya produkter

Projektet fokuserade på humle som ingrediens vid ölbryggning. Det finns dock en stor
volym av humleplanta som inte tas tillvara. Att undersöka vilka egenskaper denna
outnyttjade biomassa har och hitta användningsområden kan hjälpa till att få lönsamhet
i odlingen.
Dessutom har humle antiinflammatoriska och antiseptiska egenskaper som skulle kunna
användas i andra produkter som till exempel oljor och hälsokost. Det är möjligt att dessa
produkter behöver en annan humlekvalitet. Att kunna fraktionera skörden beroende på
kvalitét och fortfarande kunna sälja till olika slutprodukter kan förbättra lönsamheten i
humleodling.

5

Svenska skogsbär

I vår framtidsvision för den svenska värdekedjan för bär har nya samarbeten vuxit fram,
vilket har resulterat i nya företag som fokuserar på förädling av marknadsmässiga,
högkvalitativa produkter. Nya innovativa bärprodukter har utvecklats och finns på
marknaden, med tydliga mervärden vad gäller hälsa, hållbarhet, bekvämlighet och
ursprung.

5.1

Råvara

De svenska skogarna producerar mer än 600 000 ton vilda bär årligen, av dessa plockas
enbart ca 25 000 ton dvs 4%. De bär som plockas i Sverige är främst: blåbär, lingon, och
hjortron, se figur 9. Utöver detta finns även andra bär såsom tranbär, kråkbär, odon och
vilda hallon som idag plockas i mycket begränsad mängd.

5.2

Nuläget

2001 gjordes en beskrivning av den svenska skogsbärbranschen på initiativ av SLU och
SIK där tillgången och tillvaratagandet av vilda skogsbär kartlades (Jonsson & Uddstål
2001). Vidare gjordes en kartläggning av bärens värdekedjor i projektet Bärkraft på SIK
(nuvarande RISE) under 2013. Resultaten sammanfattas nedan.

5.2.1

Produktion-logistik

Blåbärsriset (Vaccinum myrtillus) täcker ca 17 % av Sveriges yta. Varje år producerar
naturen ca 250 000 ton blåbär, varav ca 16 000 ton plockas. Blåbär innehåller mycket
antioxidanter, vitaminer och mineraler. Blåbär är framför allt kända för ett högt innehåll
och stor variation av olika typer av antocyaniner.
Blåbär är det bär som plockas i störst mängd med ca 16 000 ton årligen, se Figur. Av
dessa bär går 30% till Finland och Baltikum för frysning och rensning innan de
exporteras vidare. Av de 70% som fryses och rensas i Sverige är det endast en mindre
andel (3 000 ton) som förädlas till livsmedel (t.ex. saft och drycker) i Sverige. Övrig andel
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exporteras för förädling i Asien och Europa, framför allt för tillverkning av bärpulver och
extrakt till hälsokost. Av det totala förädlingsvärdet av svenskplockade bär hamnar
endast 31% i Sverige.

Figur 9. Av de ca 25 000 ton bär som plockas varje år, främst i norra Sverige, är det blåbär, lingon
och hjortron som plockas i störst mängd.

Figur10. Förädling av svenska skogsbär. En stor andel av de svenska blåbären exporteras för deras
näringsinnehåll. Källa: Bärkraft, 2014. Bild skapad av Serendipity, Stockholm.

Lingon (Vaccinium vitis-idaea) är en vanlig ljungväxt som trivs på torrare marker. Varje
år producerar naturen ca 150 000 ton lingon varav ca 8 000 ton plockas. Lingon är rika
på antioxidanter och syror som konserverar och skyddar bären från mögel.
Av de ca 8 000 ton lingon som plockas årligen exporteras hälften till Finland och
Baltikum. Förädlade lingon används framförallt till livsmedel, bl.a. dryck och sylt.
Lingon är det bär som historiskt plockats mest i Sverige vilket beror på dess goda
lagringsegenskaper. Idag har dock blåbär gått om i popularitet, vilket hänger samman
med ett stort intresse för dess hälsobringande egenskaper på den asiatiska marknaden
samt en angenäm smak i livsmedelsprodukter.
Hjortron (Rubus chamaemorus) växer främst på norra Sveriges myrmarker, med stora
årliga variationer i skörd. Årligen produceras ca 80 000 ton, varav ca 750 ton plockas.
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Även hjortron innehåller syror som skyddar dem från bakterier och mögel. Hjortronen
konsumeras främst i Sverige som frysta bär eller sylt. Med ett råvarupris som är fem
gånger högre än blåbär, så är hjortron det mest kostsamma av de kommersiella bären.
Det finns även mer udda bär (t.ex. kråkbär) i de svenska skogarna som idag plockas i
mycket begränsad mängd. Dessa bär är en potentiell källa till nya affärsmöjligheter och
bärprodukter. Som ett exempel producerar naturen uppskattningsvis ca 100 000 ton
kråkbär årligen. Kråkbär innehåller i likhet med blåbär höga halter av antocyaniner som
har stor potential som funktionell ingrediens.
Samtidigt som en stor andel svenska bär (främst blåbär) exporteras för att användas till
hälsokost, på grund av sina höga halter av antocyaniner, importeras bär till den förädling
som sker i Sverige. De importerade bären kommer bl.a. från Baltikum och används pga.
sitt lägre pris. Import av bär från olika geografiska områden gör även företagen mindre
känsliga för säsongsvariationer och de kan lättare säkerställa tillgången på bär (Paassilta
et al., 2009). 2007 var exporten av blåbär från Sverige 8 078 ton, medan importen av
blåbär var 2 698 ton. De flesta bären importerades från Litauen och Polen.

5.2.2

Förädlingsprocess och produkter

På dagens livsmedels- och hälsokostmarknad finns många olika typer och kvaliteter av
förädlade bärprodukter. De mer traditionella produkterna är t.ex. frysta bär, torkade
bärrussin, safter och drycker, sylter, och bärsoppor. På hälsokostmarknaden finns även
bärpulver och blåbärsextrakt med höga halter av antocyaniner. Bären kan konsumeras
på alla tänkbara sätt från färska kylda bär till hälsokost i form av kapslar av extraherade
nyttiga ämnen. Produkterna som tillverkas kan vara ämnade för konsumentmarknaden,
eller för en B2B-marknad där bärprodukten är ingrediens i en mer sammansatt produkt.
Eftersom produkterna som framställs är av så olika karaktär är det endast de första
stegen i kedjan som är likartade (frysning och rensning), medan förädlingsprocesserna
(tabell 7) som används beror på vilken slutprodukt och slutkvalitet som eftersträvas och
varierar därför. I figur 11 finns en grovt förenklad schematisk bild av de
förädlingsprocesser som leder fram till olika slutprodukter.
De flesta som förädlar bär förädlar både vilda och odlade bär (och även annan frukt).
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Figur 11. Förädlingsmöjligheter för bär

Tabell 7. Sammanfattning över förädlingsprocesser för bärprodukter.
Produkter

Förädlingsprocess

Exempel på
svenska
producenter

Juicer och drycker

Processen består av följande steg:
Förbehandling (krossning, ev. enzymbehandling)
Juiceutvinning (pressning i tex. bandpress,
hydraulisk press)
Ev. Filtrering/klarning
Pastörisering
Ev. koncentrering
Paketering

Orkla Foods/
Procordia
Hafi
Nordic Wild
Treat

Bärjuice innehåller 100%
bärråvara. I drycker tillsätts
vatten, socker och ev. aromer.

Saft och sylt

Tillverkning av sylt innefattar:
Kokning av bär
Tillsats av socker och ev. pektin
Paketering
Tillverkning av saft innefattar:
Kokning av bär, vatten, socker
Bortsilning/filtrering av bärrester
Paketering

Puréer/
beredningar

Processen består av följande steg:
Förbehandling (krossning, ev. silning, ev.
enzymbehandling)
Pastörisering
Paketering

Frukt/bärvin

Processen består av följande steg:
Blandning av råvaror (bär, socker)
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Orkla Foods/
Procordia
Trensums
Food AB
Hafi
Kalix Sylt
Blåtand

Hafi
Blåtand

Norrlands
fruktvin AB
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Produkter

Förädlingsprocess

Exempel på
svenska
producenter

Inokulering (jäst)
Fermentering/jäsning
Omdragning (bottensats tas bort)
Klarning
Buteljering
Torkade bär, bärpulver och
bärrussin
Utgångspunkten för torkade
produkter är vanligen
pressrest från juiceutvinning,
eller hela bär.

Bär torkas vanligen med konventionell
varmluftstorkning. Andra tekniker såsom
frystorkning, vakuum och mikrovågor förekommer
även (ej i Sverige).
Bärrussin genomgår före varmluftstorkning en
osmotisk förbehandling i sockerlag/fruktjuice,
vilket ökar dess sockerinnehåll samt ger en mer
angenäm konsistens.
Bärpulver tillverkas från torkad bärråvara som
males till pulverform. Utöver detta förekommer
även bärpulver tillverkad från bärjuice som
spraytorkas.

Glommers
bär
Bärande
Produkter
Skogen AB
Flera svenska
företag säljer
torkade bär,
men
produkterna
importeras
från b.la.
Finland

Extrakt/
värdefulla komponenter
från bär

Bärfröolja och aromer kan tex. extraheras med
miljövänlig koldioxidextraktion. Alkoholextraktion
är även vanligt förekommande för extraktion av
antioxidanter, pigment och aromer. Andra möjliga
Bär är rika på högvärdiga
tekniker är t.ex. mikrovågsextraktion,
komponenter (tex.
trycksattextraktion, ultraljudsextraktion. Val av
Svenska
antioxidanter, pigment,
extraktionsteknik beror på råvara och
producenter
aromer, funktionella oljor) som
målkomponent att extrahera.
finns ej
kan tillvaratas via olika
extraktionstekniker för att
Huvudsakliga processteg innefattar:
sedan användas som
Förbehandling (tex. sönderdelning, torkning)
funktionell
Extraktion/utvinning
livsmedelsingrediens eller som
Stabilisering/formulering.
hälsokost.

5.3

Aktörer

I Sverige finns aktörer längs hela värdekedjan för bär (figur 12). Fokus ligger dock i
början av kedjan på plockning/grossister, och på slutet av kedjan med
livsmedelsindustrier som använder bäringredienser i mer sammansatta produkter.
Tittar man på antal företag i förädlingssteget är värdekedjan dock underutvecklad.
Förädling sker främst till traditionella produkter såsom sylt och juice. Förädling till
torkade produkter sker i mycket begränsad mängd medan utvinning/extraktion av
högvärdiga komponenter saknas helt i Sverige. Under senare år har dessutom många
små till mellanstora förädlande företag lagts ner eller köpts upp med resultat att
förädling har flyttat utomlands. Detta medför att de svenska företag som använder
förädlade bär som ingrediens har hittat utländska leverantörer för att säkerställa
tillräckliga volymer och överkomliga priser.
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Figur 12. Översikt över den svenska bärvärdekedjan.

5.3.1

Plockning

Plockning av vilda bär utförs till övervägande del av utländska säsongsarbetare. Det har
uppskattats att ca 8000 personer plockar bär under ett år och att ca 80% av dem är
utländska medborgare (Jonsson och Uddstål, 2002). Från viseringspliktiga länder
kommer plockare främst från Thailand, Ryssland och Indien. Men många kommer också
från icke-viseringspliktiga länder. Plockare från viseringspliktiga länder måste idag ha
arbetstillstånd och således betala skatt för förtjänsten de gör på bärplockning. Företagen
som anlitar dem betalar även arbetsgivaravgifter. För plockare från ickeviseringspliktiga länder gäller samma regler som för svenska medborgare, där förtjänst
upp till en viss kostnad är skattebefriad. De flesta plockare säljer sina bär till de större
bärgrossisterna via ombud. Dessa ombud är oftast egna företagare där bärhandlen är en
sidoverksamhet, då de får provision på de bär som köps in till grossisterna.

5.3.2

Rensning och infrysning

Denna del av kedjan domineras av några få större grossistföretag, se tabell 8. Under
bärsäsongen köper dessa företag upp färska bär från ombud, som de sedan fryser in,
rensar och packar. Bären packas till största del i större bulkförpackningar (säck), men
till viss del packar grossistföretagen även bär i storköks eller konsumentförpackning.
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Tabell 8. Aktörer som bedriver rensning och infrysning (grossister).
Företag

Produkter

Plats

Kontakt/hemsida

Polarica AB

- Frysta bär till konsument (225–500 g paket)
och industri (25 kg säckar).
- Vilda och odlade bär, ekologiska och
konventionella.
- Vilda bär: blåbär, lingon, hjortron,

Haparanda

https://polarica.com/sv/

Olle Svenssons
AB
(del av Nordic
Food Group)

- Frysta bär till konsument (225-500g paket,
styckfrysta bär i lösvikt) och industri (10kg, 25
kg säckar).
- Vilda och odlade bär, ekologiska och
konventionella
- Vilda bär: blåbär, lingon, hjortron

Olofström

http://www.ollesab.com/

Blåtand AB

- Frysta bär till konsument (1,5 kg förpackning)
och industri (25 kg säckar)
- Vilda bär: blåbär, lingon, hjortron
- Även verksam inom förädling: bärsylt och
beredningar till konsument och industri

Stöde

http://www.blatand.se/

Frostab AB

- Frysta bär främst till industri (1kg, 10kg, 25kg,
pall 825 kg)
- Ekologiska bär
- Vilda bär: blåbär, lingon, hjortron och tranbär.

Arvidsjaur

http://www.frostab.se/

5.3.3

Förädling

Den största förädlaren av bärprodukter från frusna bär till konsumentmarknaden är
Orkla Foods, som bl.a. har varumärkena Bob, Felix, Önos, Ekströms, och Jokk, tabell 9.
Det finns även några mellanstora förädlare som tillverkar produkter för B2B (t.ex. Hafi)
och som även har viss legoproduktion för andra företag/varumärken (t.ex. Trensum
Foods). Det finns även ett stort antal mycket små företag som främst saftar, syltar och
utvecklar egna produkter för konsumentmarknaden. Bland småföretagen finns även de
som tillverkar torkade bärprodukter, men detta sker i mycket begränsad skala.
Framställning av bärextrakt förekommer inte alls i Sverige.
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Tabell 9. Exempel på aktörer som bedriver förädling och försäljning av bärprodukter.
Företag

Bransch

Produkter

Plats

Kontakt/hemsida

- Sylt, saft, dryck, bärsoppa
- Vilda bär som ingår i
produkterna: blåbär, lingon,
hjortron

Malmö
(huvudkontor)

http://www.orklafoods.
se/varumarken

Hafi

Förädling,
försäljning mot
B2B-marknad och
konsument

- Sylt & marmelad, saft &
drycker, chutney& gelé
- Vilda bär som ingår i
produkterna: hjortron, lingon,
blåbär, hallon, smultron
- Använder även frukt och
odlade bär som råvaror

Getinge

http://www.hafi.com/

Finnerödja
(del av
Nordic Food
Group)

Förädling,
försäljning mot
konsument.

- Ekologiska frysta bär i lösvikt
- Ekologiska bärdrycker
- Vilda bär: blåbär, lingon,
tranbär
- Säljer även färska odlade bär

https://www.finnerodja
.se/

Kalix sylt

Förädling,
försäljning mot
konsument

- Sylt, gelé, dryck, juice
- Vilda bär i produkterna: blåbär, Kalix
lingon, tranbär, hjortron, åkerbär

http://www.kalixsylt.se
/

Glommers
bär

Förädling,
- Kravmärkta bärpulver: lingon
försäljning mot
och blåbär
konsument och B2B - Kravmärkta bärjuicer

Nordic Wild
Treat

Förädling,
försäljning mot
konsument

Förädling,
Orkla Foods/
försäljning till
Procordia
konsument

Svantes vilt & Förädling,
bär
försäljning B2B

Glommersträsk

https://glommersbar.s
e/

- Kallpressad råsaft, torkade bär:
Skellefteå
blåbär och lingon

http://nordicwildtreat.s
e/

- Juice: lingon, blåbär

http://www.svantesvilt.
se/sv/foretaget

Harads

Jokkmokks
Bär

Förädling,
försäljning mot
konsument,

- Bärsirap, marmelad, juice,
nektar, torkade bär
Jokkmokk
- Vilda bär i produkterna: blåbär,
lingon, kråkbär, hjortron

http://jokkmokksbar.s
e/

Trensum
Food AB
(Nordic Food
Group)

Förädling,
legoproduktion for
andra företag/
varumärken

- Sylt, marmelad, juice, saft &
drycker

Tingsryd

http://trensums.com/

Oriflame

Kosmetikaföretag,
använder bär som
ingrediens,

- Hudvårdsprodukter
innehållande extrakt från lingon
(både blad och bär)

Stockholm

https://se.oriflame.co
m/

Arla

Mejeriföretag, bär
används som
ingrediens

- Mejeriprodukter, t.ex. yoghurt
innehållande blåbär

Stockholm

https://www.arla.se/

Danone

Mejeri/dryckesföretag,
bär används som
ingrediens

- Proviva

Lunnarp
(HK: Stockholm)

https://proviva.se/
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5.3.4

Försäljning och marknad

2014 utfördes en trend- och industrianalys av den svenska bärindustrin på uppdrag av
Glommersbär (Jornevald, 2014). I analysen ingick en kartläggning över bärartiklar inom
den svenska dagligvaruhandeln och i hälsokostbutiker. I dagligvaruhandeln ingick
blåbär i 56% av bärartiklarna, följt av 22% för lingon, 20% tranbär och 2% för hjortron.
Även i hälsokostbutiker var blåbär vanligast med en förekomst på 61% i bärartiklarna,
följt av 37% för tranbär och 2% för lingon. Internationellt förekommer mycket forskning
på tranbär, vilket har medfört att dess hälsobringande egenskaper är långt mer känd än
lingonens egenskaper. Detta medför att tranbär är vanligt i hälsokost i Sverige medan
lingon traditionellt används till sylt och drycker. Lingon får dock allt mer
uppmärksamhet för sina hälsobringande egenskaper, vilket ger utrymme för
produktutveckling för att utöka produktsegmenten för lingonen på liknande sätt som
tranbär (Jornevald, 2014).
Bär ingår som livsmedelsingrediens i ett stort antal konsumentprodukter, exempelvis
drycker, smaksatt yoghurt, flingor/müsli och bageriprodukter. När det gäller
blåbärsprodukter i dagligvaruhandeln så ligger mejeriprodukter i topp med 26%, följt av
saft & juice 14%, soppa 11%, desserter 10%, frysta & färska bär 9%, sylt & marmelad 8%
och müsli 7%. För lingonprodukter utgörs istället det största segmentet av sylt &
marmelad med 51%, följt av bröd 19%, saft & juice 13% och frysta bär 6% (Jornevald,
2014). I kategorin bär som livsmedelsingrediens finns både små och stora
livsmedelsproducenter som köper frysta bär, bärsylt, bärpuré, bärjuice koncentrat eller
torkade bär som smaksättning till sina produkter. I tabell 10 finns en lista på aktörer som
förädlar bär eller producerar en förädlad produkt där bär ingår som en viktig ingrediens.
Bär eller bärkomponenter kan även ingå i hälsokost eller kosmetiska produkter.
Blåbärsprodukter som säljs i svenska hälsokostbutiker utgörs till 36% av kosttillskott,
följt av pulver 28%, torkade bär 16%, måltidsersättning 16% och sportbarer 4%.
Tranbärsprodukter har en liknande fördelning med kosttillskott på 40%, pulver 27%,
torkade bär 13%, juicer 13% och brustabletter 7% (Jornevald, 2014). I Sverige har
bärpulver fått ett stort uppsving under de senaste åren som hälsokost. Konsumenter som
köper bärpulver kan sedan själva använda produkterna som naturlig, osötad
smaksättning t.ex. till frukostfilen eller till smoothies. Majoriteten av de bäringredienser
som säljs på svenska marknaden har importerats. I kosmetiska produkter används oftare
extrakt, t.ex. oljor från fröna eller antioxidanter som naturliga ingredienser. Även
bärextrakt importeras då de inte produceras i Sverige. I tabell 10 har aktörer listats som
säljer bärprodukter, men inte har egen förädling.
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Tabell 10. Exempel på aktörer som bedriver förädling och försäljning av bärprodukter.
Företag

Bransch

Wermlands
Skogsförråd

Inköp från
- Färska och frysta vilda bär
privatpersoner och
(blåbär, lingon, hjortron, tranbär, Kil
försäljning direkt till
skogshallon)
konsument

http://wsfab.net/

Skogsmat AB

Försäljning till
industri

http://www.skogsmat.
se/

Nordic
Superfood

- Bärpulver och råsaft
Försäljning främst
- Vilda bär som ingår i
mot SPA-branschen produkterna: lingon, tranbär,
blåbär

pH Balans

Försäljning mot
konsument

Immun.se

Försäljning mot
konsument, webbbaserad

Werners
gourmetservice

Importör och
restaurangleverantör

5.4

Produkter

Plats

- Frysta bär, torkat bär, puré och
Karlstad
koncentrat

- Bärpulver
- Bär som ingår i produkterna:
blåbär, aronia, svarta vinbär,
björnbär
- Bärpulver: blåbär, lingon,
kråkbär, hallon, tranbär, aronia
- Bärpuréer, torkade bär, bär i
lag
- Bär i produkterna: blåbär,
lingon, svart vinbär, hallon

Kontakt/hemsida

Göteborg

http://www.nordicsupe
rfood.se/sv

Göteborg

http://www.phbalans.c
om/Om-oss

Ragvaldsträsk
/Skellefteå

https://www.immun.se
/barpulver-2/

Skara

http://www.wgs.se/we
rnersvarld/

Flaskhalsarna och orsaker

Som framgår av beskrivningen av tillgången på vilda bär som råvara, skulle det vara
möjligt att tillvarata och förädla en betydligt större andel av de vilda skogsbären. Det
finns dock relativt många flaskhalsar som behöver adresseras om bären ska utnyttjas i
större omfattning än idag. I tabell 11 finns en detaljerad sammanställning av
identifierade flaskhalsar och möjliga lösningar. Här görs en kortfattad redogörelse för
några av flaskhalsarna, och i nästa stycke diskuteras möjliga lösningar.
I råvaruledet (plockning, rensning, infrysning, lagring) finns det flera faktorer som
begränsningar hur mycket bär som plockas i skogen. Det handlar om att:
•

det är svårt att rekrytera tillräckligt många plockare, samt att kostnaderna för
plockare har ökat på grund av konsumentkrav

•

prissättningen för de svenska bären sätts av tillgången på bär internationellt, vilket
inte nödvändigtvis kopplar till tillgången på bär i Sverige

•

den internationella konkurrensen är stor, de svenska bären är ofta dyrare än
importerade bär från t.ex. Baltikum och Polen, och de svenska företag som levererar
råvara kan inte alltid garantera de volymer som större företag kräver

•

det finns en begränsad kapacitet för frysning och lagring. Plockningen och
infrysningen av bären är starkt säsongsbetonad, vilket gör att en relativt stor
kapacitet behövs under kort tid.

© RISE Research Institutes of Sweden

36

Även i förädlingsledet (förädling av bärråvara till ingredienser, eller förädling av bärråvara och ingredienser till konsumentprodukt) finns ett antal faktorer som begränsar
hur mycket bär som förädlas till konsumentprodukter, bl.a. att:
•

den största andelen bärprodukter i Sverige finns på en mogen marknad med
tydlig prispress, vilket innebär att företag som startar förädling av denna typ av
produkter säljer dem på en väldigt begränsad lokal marknad, alternativt utsätts
för mycket stor konkurrens

•

högförädlade produkter som t.ex. kräver separering/fraktionering eller som
garanterar ett visst innehåll eller näringsvärde, kräver andra kunskaper och
andra utrustningar än de mer traditionella produkterna

•

relativt liten andel av livsmedelsforskningen har riktats in på bärprodukter och
bärprocesser. Utomlands finns mer aktivitet i bärforskningen, vilket också
avspeglas i produkter på marknaden i dessa länder.

Det finns även ett antal flaskhalsar som kan ses som generella begränsningar för
bärkedjan, som sammanfattas här:
•

avsaknad av kvalitetsklassning och spårbarhet – framförallt i råvaruledet, men
även i senare led, finns inga utarbetade gemensamma klasser för kvalitet som kan
användas för uppföljning och prissättning, men även för val av råvara till
specifika produkter. Även möjlighet till spårbarhet är mycket begränsad förutom
för råvara som KRAV märks

•

svårt att hitta fungerande samverkansformer – på flera håll längs med kedjan
skulle aktörer ha nytta av att samverka i olika frågor t.ex. kring kvalitetsklassning,
affärsmodeller för ny utrustning, prissättning, utbildning, produktutveckling osv.
Det finns dock inga branschorganisationer eller liknande i branschen som driver
gemensamma frågeställningar

•

låg kunskap bland små aktörer – många av aktörerna längs kedjan är små och
drivs utifrån relativt traditionella kunskaper för branschen, detta medför att
kunskapen om nya möjligheter på marknaden och med nya tekniker är låg

•

låg kunskap hos konsument – bär har en väldigt positiv klang hos dagens
konsument, samtidigt som få konsumenter har någon större kunskap om var bär
som de konsumerar kommer ifrån eller hur bärbranschen ser ut.
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Tabell 11. Sammanfattning av flaskhalsar och lösningar för bärkedjan.
Flaskhals

Orsak
Säsongsvariationer

Kvalitetsvariationer

Plockningsförhållanden/l
ogistik

Var i
Lösning för småskalighet
värdekedjan
• Kunskap om säsongsvariationer, planering
Plockning
• Minskade variationer genom blandning till större
partier
• Planering av var plockning ska ske
• Samverkan kring logistik
• Ev. bättre plockningsteknik

Avsaknad av
kvalitetsklassning
Otillräckliga
volymer av
svenska bär Stor mängd bär
plockas inte
Dåligt ryckte för
vilda svenska bär
pga. hantering av
bärplockare
Begränsad
kapacitet för
frysning och
lagring

Internationell
prissättning

Otillgänglig terräng
Få som plockar
Beroende av utländska
plockare
Dåliga villkor för
bärplockare

Kort säsong
Investeringstungt
Terräng/geografi
Priser sätts på
internationell marknad
(före svenska säsongen
startat)
Utländska bär ofta
billigare
Det finns bättre tillgång
på utländska bär
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Kort/
Vem ska lösa?
långsiktigt
Lång sikt

Som ovan + t.ex. RISE

• Utveckla system för kvalitetsklassning
Plockning,
Industriell
förädling

• Kunskap om bästa geografiska områden för
plockning
• Samverkan

Som ovan + t.ex. RISE, SLU
Lång sikt

• Anställning av plockare med minimivillkor

Grossister, ombud, nätverk (i
framtiden branschorganisation)
Grossister (branschorganisation),
lokalpolitiker

• Översyn av skatteregler
Plockning,
förädling,
konsument

Grossister, ombud, nätverk (i
framtiden branschorganisation)

Kort sikt

Grossister, ombud

• Bättre spårbarhet – schyssta villkor (KRAV)

Lång sikt

Grossister, ombud,
Förädlare

Plockning

För mindre aktörer:
• Färskrensning
• infrysningsanläggning med lägre kapacitet
• samverkan kring anläggning

Kort och
lång sikt

Utrustningsleverantörer,
finansiärer, nätverk (framtida
branschorganisation)

Plockning,
förädling

• Ökad volym på svensk marknad (svensk marknad
– svenska bär)
• Dra nytta av högre näringsvärde på svenska bär
• Utveckla produkter med högre förädlingsvärde
som kan bära högre råvarukostnader

Förädlande företag (och aktörer
som stöttar dem)
Förädlande företag,
forskningsaktörer
Förädlande företag (och aktörer
som stöttar dem),
forskningsaktörer

38

Flaskhals

Orsak

Internationell
konkurrens

Fler utländska än
svenska företag som
producerar produkter
med högt
förädlingsvärde

Förädling
begränsad till
traditionella
produkter (t.ex.
sylt, drycker)

Högförädlade produkter
kräver andra kunskaper
Ingen tradition att
producera högförädlade
produkter
Få förädlande företag

Få förädlande
företag

Prispress på lågt
förädlade produkter

Lite forskning på
svenska bär

Svårt att hitta
fungerande
samverkansformer

Forskning ses som
riskaktivitet
Relativt små bolag
Låg kunskap om
marknadspotential
Begränsade
finansieringsmöjligheter
för forskning
Begränsade
finansieringsmöjligheter
förinvestering i nya
lösningar
Inga
branschorganisationer
Svårt att formulera winwin koncept
Svårt samverka med
konkurrenter
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Var i
Lösning för småskalighet
värdekedjan
• Tillgång till testutrustning
• Kunskapshöjande projekt
• Omvärldskunskap
Förädling
• Produkter från både odlade och vilda bär
• Fler innovativa produkter från bär
• Fler företag som förädlar bär
• Tillgång till testutrustning
• Kunskapshöjande projekt
• Omvärldskunskap
Förädling
• Produkter från både odlade och vilda bär
• Fler innovativa produkter från bär
• Fler företag som förädlar bär
• Fler produkter med hög förädlingsgrad/ högre
marknadsvärde
Förädling
• Fler innovativa produkter från bär
• Fler företag som förädlar bär

Förädling

• Aktiviteter som samlar relevanta aktörer
• Verka för att bärkedjan tas med i
livsmedelsstrategier
(lokalt/regionalt/nationellt?)
• för att förbättra finansieringsmöjligheter
• Samverkan mellan företag och forskningsaktörer
m.fl.
• Samverkan mellan olika forskningsaktörer
• Kunskap om marknadspotential
• Tillgång till testutrustning

Plockning,
förädling,
marknad

• Identifiera vilka frågor/områden/aktiviteter där
samverkan är en gångbar lösning
• Hitta goda exempel för olika samverkansformer
• Identifiera aktörer som kan underlätta/vägvisa

Kort/
Vem ska lösa?
långsiktigt

Kort och
lång sikt

Förädlande företag,
forskningsaktörer,
inkubatorer/acceleratorer,
finansiärer

Kort och
lång sikt

Förädlande företag,
forskningsaktörer,
inkubatorer/acceleratorer,
finansiärer

Lång sikt

Förädlande företag,
forskningsaktörer,
inkubatorer/acceleratorer,
finansiärer

Kort och
lång sikt

Förädlande företag,
forskningsaktörer,
inkubatorer/acceleratorer,
finansiärer

Lång sikt

Grossister, ombud, nätverk
Förädlande företag,
inkubatorer/acceleratorer,
(forskningsaktörer)
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Flaskhals

Orsak

Var i
Lösning för småskalighet
värdekedjan

Låg kunskap
bland små
aktörer

Relativt små bolag
Ingen tradition att
producera högförädlade
produkter
Inga
branschorganisationer

Plockning,
förädling,
marknad

Alla längs kedjan

Låg kunskap hos
konsument

Ingen synlig bransch

Plockning,
förädling,
marknad

Alla längs kedjan, nätverk (framtida
branschorganisation)
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Kort/
Vem ska lösa?
långsiktigt

40

5.5

Möjliga lösningar

Även möjliga lösningar till respektive flaskhals har listats i tabell 11. Här sammanfattas
de lösningar där RISE kan ha en roll i utvecklingen av värdekedjan för vilda bär. I
tabellen nämns dock även var andra aktörer har en roll i att lösa dagens flaskhalsar.

5.5.1

Innovationsprojekt

En stor möjlighet för ökad användning av bärråvara är att utveckla nya produkter,
tjänster och koncept baserade på bär. Det finns en potential att befintliga företag utökar
sin verksamhet eller produktportfölj med nya innovativa produkter, men kanske en
större potential att entreprenörer startar nya företag baserat på innovativa produkter
eller tjänster i bärkedjan. Att ordna en bär SM för att belöna nya innovativa produkter
baserad på bär kan vara en del av lösningen.
Det krävs dock ett aktivt stöd till företag och entreprenörer för att överbrygga de
kunskapsmässiga och affärsmässiga hinder som kan finnas vid uppstart av ett nytt
företag på en okänd marknad. Här behövs samverkan mellan olika stödaktörer.
En kartläggning av sidoström behövs för att undersöka möjlighet att använda restprodukter i andra processer.
Bärplockning är arbetskrävande och nya tekniker för att stötta plockningen och öka
arbetseffektivitet skulle kunna bidra till en ökning av skogsbärproduktion i Sverige. Till
exempel utveckling av en ”bärighetskarta” som hjälper plockare att satsa på rätt ställe
beroende på väder, mark typ o.s.v. Dessutom, mekaniserad och/eller autonoma
plockmaskiner finns än för vilda bär.

5.5.2

Forskningsprojekt

För att öka kunskapen om bärs hälsoeffekter, bär i konsumentprodukter,
förädlingsprocesser för bär, och förbättrad effektivitet i råvaruledet (t.ex. odling av vilda
bär, eller plockningsteknik) behövs specifika forskningsprojekt. Med RISE bredd och
kunskap och förståelse för bärbranschen finns en möjlighet att ta fram förslag på
prioriterade forskningsområden inom bär, ev. i samarbete med Food Science Sweden.

5.5.3

Kunskapshöjande projekt

För att höja kunskapsnivån hos framförallt mindre aktörer i bärkedjan om t.ex. bär som
råvara, förädling av bär, affärsmodeller, marknadskunskap, omvärldskunskap behövs
utbildnings- eller kunskapshöjande projekt. Gärna i samverkan med regionala
inkubatorer eller acceleratorer. Att hämta kunskap utanför Sverige, särskilt kring
förädlingsprocesser, är nödvändig för att kunna utveckla branschen i Sverige.

5.5.4

Tillgång till testutrustning

En viktig del i innovationsprojekt, men även i forskningsprojekt, är att kunna framställa
produkter för test och demonstration i labbskala, pilotskala och i mindre
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produktionskala. Beroende på typ av produkt som ska framställas krävs väldigt olika
typer av process- och förpackningsutrustning. För kvalitetsanalyser kan även olika
analysutrusningar behövas.
Entreprenörer och mindre företag kan inte investera i denna typ av utrustning under en
utvecklingsfas. Därför behöver man ha möjlighet att använda t.ex. testcenter med rätt
typ av utrustning och personalresurser som kan handha utrustningen. RISE kan erbjuda
vissa testmöjligheter, men också vara uppdaterade på andra testcenter som finns. För
viss utrustning som inte finns tillgänglig för test och demo idag, kan ev. investeringar
planeras in i innovations- eller forskningsprojekt.

5.5.5

Nätverk

I dagsläget driver RISE ett bärnätverk för att skapa dialog mellan aktörer i bärkedjan,
dela erfarenheter inom bärområdet samt för att möjliggöra spridning av senaste nytt från
forsknings- och innovationsprojekt.
Nätverket skulle kunna breddas till att även inkludera t.ex. utrustningsföretag och det
kunde även vara relevant att knyta t.ex. inkubatorer och andra rådgivande/stödjande
aktörer till nätverket. Bärnätverket skulle på så vis kunna användas som en plattform för
att starta upp nya innovations- och forskningsprojekt.

5.5.6 Samverkan med närliggande områden (t.ex. odlade
bär, frukt)
Inom vissa frågeställningar kan det vara relevant att samverka med närliggande
områden såsom odlade bär och andra vegetabilier. Förädlingsprocesser och effekter från
hälsosamma komponenter har mycket gemensamt för vilda bär, odlade bär och andra
vegetabilier. Det kan underlätta finansiering av tex. testutrustning att samköra flera
områden. Samtidigt kan innovationer från närliggande områden bidra till att skapa nya
idéer att applicera på vilda bär.

5.6

Pågående initiativ

Bärnätverk – Som nämns ovan driver RISE ett bärnätverk för att skapa dialog mellan
aktörer i bärkedjan, dela erfarenheter inom bärområdet samt för att möjliggöra
spridning av senaste nytt från forsknings- och innovationsprojekt.
Innovationsprojekt – RISE deltar i en ”Förstudie om innovation i livsmedelkedjor i
norr” Skogsbär är ett av det områden som har identifierats som relevant i
förstudieprojektet och som även har getts prioritet i den regionala livsmedelsstrategin i
Västerbotten. Fortsättningsprojekt diskuteras.
Forskningsprojekt – RISE har sedan tre år tillbaka deltagit i forskningsprojektet
”ERA-Net CoreOrganic EcoBerries – Development of innovative, sustainable processing
and packaging solutions to boost the manufacturing of safe and nutritious organic berry
products” som koordinerats från Chalmers tekniska högskola. RISE har i projektet
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fokuserat på att styra produktegenskaper hos blåbärspulver med hjälp av olika processer
som är ekologiskt gångbara. LCA har även utförts på den framtagna processen. Projektet
avslutas under våren 2018 och fortsättningsprojekt diskuteras.
Testbädd – inom miljöteknikområdet har RISE initierat en branschöverskridande
Testbädd för torkningsapplikationer. Eftersom testbädden även inkluderar
applikationer inom livsmedelsområdet kan kompetens och testmöjligheter som görs
tillgängliga via testbädden även vara av intresse för bärbranschen.

5.7

Framtida arbete

Under arbetet med bärvärdekedjan har det blivit tydligt att det finns både möjligheter
och hinder i utvecklingen av värdekedjan. Tydligt är att det kommer krävas nya eller
utvecklade SME i förädlingsledet av bärvärdekedjan för att kunna producera produkter
som passar den trendkänsliga konsumentmarknaden, men också om svenska vilda bär
ska utnyttjas i större omfattning än idag. En viktig anledning till att utveckla nya
produkter för den inhemska marknaden är att plockning och råvaruhantering idag är
helt beroende av, och väldigt känslig för, vad som händer på den internationella
bärmarknaden. För att bärvärdekedjan ska utvecklas krävs troligtvis också att företag i
kedjan utvecklas i samverkan med varandra. Eftersom det är relativt få aktörer idag i
kedjan, och de flesta är SME företag kommer det krävas att företag som är varandras
leverantörer och kunder utvecklas tillsammans.
RISE JoL kan stödja utvecklingen av värdekedjan för skogsbär bland annat genom att ta
initiativ till ökad samverkan:
•
•
•
•

med andra aktörer, t.ex. med livsmedelsinkubatorer och hushållningssällskap för
att samla lokala och regionala företag, identifiera områden för kompetenshöjning
och utveckla innovationsidéer
genom att utöka bärnätverket
med näraliggande områden som t.ex. odlade bär, frukt och andra vegetabilier för
utbyte av idéer och samverkan kring kompetenshöjning och forskning
med regioner där bär kan vara en viktig del av en regional livsmedelsstrategi

För att öka kunskap och påvisa möjligheter inom bärområdet kan RISE JoL arbeta aktivt
för att vara med och initiera innovations- och forskningsprojekt inom relevanta områden
som berör bär och bärprodukter, t.ex. inom processteknik som ger produkter med
specifika mervärden, kring bär som hälsosam ingrediens, produktionseffektivitet, nya
affärsmodeller mm.
För att möjliggöra utvecklingen av nya processer och produkter inom bärområdet behövs
tillgång till relevant process- och analysutrustning i en miljö som tillåter test och
demonstration. I de flesta fall kan det vara utrustning och testmöjligheter som även kan
användas för andra vegetabilier. Här kan RISE göra en översyn av vilka möjligheter som
finns idag (på RISE och andra platser), men även verka för att rätt utrustning görs
tillgänglig t.ex. via investeringar i regionala innovationsprojekt eller forskningsprojekt.
Kanske i en framtida testbädd för bär?
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6

Landbaserat vattenbruk

6.1

Teknik beskrivning

Landbaserad fiskodling är ett slutet fiskodlingssystem på land. Oftast sker odling i tankar
inomhus. Till skillnad från kassodling i sjöar och hav är ett slutet system mindre
beroende av den lokala miljön såsom vattnets temperatur och reningsgrad. På så sätt går
det skapa ett ekosystem anpassad för den fiskart som odlas, med kontrollerad utfodring
för optimerad tillväxt. Avancerad reningsteknik möjliggör en recirkulering av vattnet och
näringsöverskott och slam tas tillvara. Vid odling av varmvattenarter som kräver ett
varmare klimat kan spillvärme från en intilliggande industri utnyttjas. Därigenom har
landbaserad fiskodling miljömässiga fördelar: näringsläckaget är reducerat, och det
finns ingen risk för smittspridning till arter utanför odlingen. I dagsläget tillämpas ett
antal olika tekniker för landbaserad fiskodling, dessa sammanfattas i tabell 12. Den här
rapporten fokuserar på de recirkulerande systemen Recirculating Aquaculture System
RAS och Akvaponi då dessa system anses mest miljövänliga. Dock finns för tillfället inga
vetenskapliga belägg som visar att RAS är mer hållbart än andra typer av vattenbruk.
Forskningsprojekt pågår just nu på RISE för att kartlägga hållbarheten av RAS-odlad
fisk.
Det bör påpekas att definitionen av begreppen RAS och akvaponi kan variera i olika
länder. Inom Jordbruksverkets havs- och fiskeriprogram finns en nationell strategisk
plan för vattenbruket i Sverige 2014-2018. Där framhävs en stor potential för
recirkulerande system att växa i och med den minimala miljöpåverkan, dock påpekas att
teknisk utveckling krävs för att produktionen ska bli konkurrenskraftig. Underlaget i
rapporten baseras på de strategiska riktlinjerna för en hållbar utveckling av vattenbruket
i EU samt artikel 34 i den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) (EHFF, 2015)

6.1.1

Tekniker

6.1.1.1

RAS (Recirculating Aquaculture System)

Landbaserad odling i recirkulerande akvakultursystem eller RAS-teknologi, innebär att
vattnet som fisken simmar i renas och återanvänds. Maximalt byts 10 procent av den
totala vattenvolymen ut per dag, vid de mest moderna anläggningarna är siffran ofta
kring 1-5 procent. Reningsutrustningen på dessa anläggningar är avancerad och
innefattar allt från mekanisk rening av partikulärt material, biologisk kväverening,
avgasning av koldioxid och UV-ljus eller annan behandling mot smittoämnen.
Syresättning och kalkning sker i tillägg, för att upprätthålla syre- och pH-nivå. Ett
småskaligt RAS kan byggas ut i steg efter behov. Om den småskaliga brukaren redan har
tillgång till lämplig lokal och närhet till restvärme (hänsyn till logistik för slakt, sättfisk,
foder och andra resurser, vattenintag från havet för saltvatten, alt. borrad brunn) är
mycket vunnet. En schematisk bild på RAS-system visas i figur 13.
Slambildning i RAS-odling kommer man inte ifrån oberoende av reningsgrad. Detta slam
innehållande bakterieflockar, fekalier och foderrester är ett utmärkt gödselmedel såvida
salthalten i vattnet inte är för hög. Vid odling av marina arter i saltare vatten är rötning
av slammet för gasproduktion en bättre användning.
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Figur 13. Huvudkomponenterna i ett recirkulerande system. Bilden är hämtad från
www.fiskbruk.se [2017-02-16].

6.1.1.2

PRAS (Partial Recirculating Aquaculture System)

En PRAS-fiskodling har en viss recirkulering av vattnet men uppnår inte kravet på högst
tio procent utbytt vatten. I övrigt är principerna detsamma som vid RAS-odling.

6.1.1.3

Akvaponi

Akvaponi (Aquaponics) är ett specialfall av ett recirkulerande system för landbaserad
fiskodling där fisk odlas tillsamman med grönsaker i ett slutet kretslopp. För varje ton
fisk får man ca tio ton grönsaker. Principen i sådana system är att vatten innehållande
kväve och fosfor cirkuleras genom en växtodling där näringen kan tas upp samtidigt som
vattnet renas (figur 14).

Figur 14. I en akvaponi-anläggning utnyttjas vattnet innehållande näringsrester som gödselmedel
till en intilliggande växtodling. Bilden är hämtad från https://organicdailypost.com/wpcontent/uploads/2015/02/aquaponics-media-based.jpg [2018-02-16].

6.1.1.4

Biofloc

I en biofloc-odling cirkuleras vattnet genom paddelhjul eller med hjälp av en luftström.
Vattnet innehåller foderspill och fekalier vilka är utmärkt föda till mikroorganismer som
i sin tur äts av de fisk eller skaldjur som odlas. Mikroorganismerna bestående av alger,
mikroskopiska svampar och bakterier bildar aggregat, en så kallad bioflock, tillsammans
med kiselalger, fekalier, delvis förmultnade döda organismer och ryggradslösa djur.
Biofloc-teknik lämpar sig bäst för tropiska fiskarter, då tillväxt av mikroorganismer
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optimalt sker vid en temperatur på cirka 30-34 grader. Fördelen med en bioflocanläggning är att inget vatten behöver bytas ut, i och med organismernas förbrukning av
näringsämnen och fekalier kan samma vatten användas i flera år. Nackdelen är det stora
behovet av uppvärmning, men det kan lösas genom att använda spillvärme från en annan
industri (Svenskt vattenbruk, 2018).
Det är oklart om det förekommer kombinationer av ovannämnde tekniker i Sverige.
Innovativa idéer finns däribland marinintegrerad odling i RAS-serie. I en sådan odling
är två eller flera tankar kopplade i serie där man förslagsvist har fiskodling i första tanken
följt av odling av musslor, alger eller annan marin odling som kan ta vara på näringen
från fisken.
Tabell 12 Översikt över tekniker inom landbaserad fiskodling.
Teknik
RAS (Recirkulating Aquaculture System)
PRAS (Partial Recirkulating Aquaculture
System)
Akvaponik
FTS (Flow through system)
Biofloc

6.2

Beskrivning
Högst 10% av vattnet byts ut per dygn
Mer än 10% av vattnet byts ut per dygn
Vattnet inklusive näringsrester återanvänds
till bevattning av terrestra växter
Ingen recirkulering av vattnet
Vattenrening sker med bioflock i bassängen

Nuläget

Den vanligaste odlingstekniken som använts för matfiskproduktion både i sjöar och i
kustsystem är odling i kassar. Recirkulerande system (RAS) används i större
utsträckning för sättfisk men förekommer även i matfiskodling.
År 2016 uppgick produktionen av svenskt vattenbruk till 11 417 ton matfisk i slaktad vikt,
motsvarande 13 451 ton i hel levande färskvikt. Jämfört med 2015 är det en ökning med
25 procent, mestadels beroende på ökad produktion hos varje enskild odlare. Regnbåge
stod för störst andel (86%) av produktionen följt av röding, ål och musslor. Värdet för
den totala produktionen beräknades till 487 miljoner kronor (2015 var värdet 345
miljoner). Anläggningarnas storlek varierar stort, för röding finns lika många
anläggningar med en kapacitet på 0,5-0,9 ton som anläggningar med en kapacitet på
över 100 ton (Vattenbruk 2016, Jordbruksverket).
Bland landbaserade fiskodlingar sitter många anläggningar fortfarande i startgroparna,
då de antingen bedriver en testanläggning för att säkerställa att systemet fungerar
och/eller väntar på tillstånd för att få utöka odlingen. En handfull företag har en
etablerad fiskodling med försäljning till grossist, butik och restaurang. Recirkulerande
anläggningar drivs än så länge i liten skala och måste därför tillämpa småskalig teknik
som ger lönsamhet i verksamheten. En nystartad anläggning är knappast lönsam de
första åren, men diverse bidrag går att ansöka om hos Jordbruksverket för bland annat
forskning och utvecklingsprojekt som kan leda till ökad lönsamhet i längden
Statistik om konsumtion av fisk i Sverige saknas då underlaget anses bristande. Dock är
den fisk som konsumeras till största del importerad. Det uppskattas att 75% av den fisk
vi konsumerar i Sverige är importerad (Ziegler & Bergman, 2017).
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Tabell 13 visar antalet anläggningar för respektive odlingssystem i Sverige. Som synes är
produktionen av fisk i recirkulerande system mycket liten i jämförelse med kassodling.
Tabell 13. Svensk produktion av matfisk 2007-2016. Siffrorna är hämtade från Jordbruksverkets
statistikdatabas [2018-01-29].
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

637

643

650

662

655

637

620

610

582

645

454

525

610

617

741

846

858

838

744

941

50

53

55

78

56

61

58

38

35

31

105

123

135

130

123

116

155

95

136

132

278

278

146

122

132

118

135

114

112

112

3

3

1

1

2

1

3

3

3

3

*

84

11

11

13

2

2

8

8

19

*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Kassar
antal
volym
m³)

(1

000

Dammar
antal
volym
m³))

(1

000

Bassänger m.m.
antal
volym
m³)

(1

000

Recirkulerande
antal
volym
m³)

(1

000

*statistik för recirkulerande system finns fr.o.m. 2008

6.3

Värdekedja

En schematisk bild på värdekedjan av produkter från landodlad fisk visas i figur 15
(denna värdekedja kan se olika ut beroende på vilka produkter och företag som är
involverade i kedjan). RAS-odlare i Sverige har generellt sätt ingen egen kapacitet för
avel, tillverkning av foder, slakt och förädling av fiskråvaran. Dessa tjänster köps då in
av andra aktörer i värdekedjan. Alternativt säljs hel fisk till grossister och
livsmedelsföretag som vidareförädlar råvaran oftast genom filétering. Förädling av fisk
odlad i RAS sker i väldigt begränsad omfattning idag vilket ses som en outnyttjad
möjlighet för att öka lönsamheten. I de flesta fall säljs fisken i lokala butiker,
gårdsbutiker och till restauranger, oavsett om den säljs av RAS-odlare direkt eller av
grossister och förädlingsföretag
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Figur 15. Värdekedjan för landbaserad fiskodling från avel till slutkonsument.

6.4

Utvecklingsprojekt

Det har skett storskaliga satsningar på abborre i projektet Abborrös (Öberg, 2012).
Projektet Abborrös hade som syfte att undersöka möjligheten att odla abborre i slutna
system direkt i havet. Detta samarbete mellan Sankt Anna Fisk AB och KTH blev dock
ett misslyckande då abborren inte trivdes i det kalla havsvattnet. Abborre har även odlats
för tillväxt i akvaponiska system i Härnösand av Per-Erik Nyman. Potential för den
svenska marknaden är låg (SLU, 2015) men det finns ett större intresse för abborrfilé i
Schweiz, Tyskland och Frankrike (Watson, 2016).
Abborrodling har även studerats i laboratorium där olika förhållanden så som
temperatur, fiskstorlek, trågfärg, ljusintensitet och störning varierades för att studera
fiskarnas tillväxt och energibehov (Strand, 2009). Abborrar visade sig vara mycket
känsliga för störningar. Effekten av stress på tillväxt och energiutgifter var stor.
Åtgärder för att minska stress i odlingen är därför viktiga för att öka fiskens
välbefinnande och tillväxthastighet, och därmed odlingens lönsamhet.
Matproduktion av varmvattenarter som ej är naturligt förekommande i svenska vatten
såsom tilapia (Oreochromis niloticus) och clarias (Clarias gariepinus), har påbörjats
bland annat i Skåne.
Företaget VegaFish har i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tagit fram
en teknik för odling av jätteräkor. Numera håller företaget till i Lysekil där det utnyttjar
havsvattnet istället för att använda tillsatt salt som visade sig ge negativa hälsoeffekter
på både räkorna och personal.
Odling av gös har testats av företaget Svensk Fiskodling AB på Ljusterö utanför
Stockholm. Denna anläggning på Ljusterö är en testbädd för att utveckla hållbara
produktion av fisk i Sverige nära storstadsområden. Anläggningen utvecklades i
projektet Närfisk som ägs av Ecoloop AB och leddes av KTH.
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6.5

Aktörer

6.5.1

Produktion

Tabellen nedan listar företag som sökt tillstånd att bedriva landbaserad fiskodling
sorterat på typ av system1. Fiskodlingar med en förbrukning över 1,5 ton foder per år
måste söka tillstånd för odling och finns då i Jordbruksverkets register. Vid en
förbrukning på 40 ton foder per år krävs även en miljökonsekvensbeskrivning för att få
tillstånd att driva verksamheten. Odlingar i Sverige och utvalda odlingar i norden
sammanfattas i tabell 14.

1 Jordbruksverket (2017). Sök vattenbruk. Tillgänglig:
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/sokva
ttenbruk.4.4b2051c513030542a92800011259.html [2017-11-21]
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Tabell 14. Landbaserade fiskodlingar i Sverige och utvalda anläggningar i övriga norden. Data
hämtat från jordbruksverket.se, Ungfors och Lindegarth (2014) och genom kontakt med företag.
Företag/Odling

Teknik

Fiskart

Ort

ACI SWEDEN AB
RAS
Artic roe of Scandinavia
AB
bassänger, RAS
Boliden bergsöe
Aktiebolag (Ekofish)
RAS
Grumsten David, Sweden
Shrimpfarm
bassänger, RAS

Regnbåge, röding Värnamo
Stör, tillstånd för 5
arter
Markaryd

Hyla Pond AB, Stadsjord
Kils Akvaponiks
Mounis al Ghani AB
Norrstyle Sweden AB,
Enstaberga Fiskodling
Peckas Odlingar AB,
Peckas Naturodling

Produktion

Hemsida

Nu 250 kg (mål 4 ton)2

Tilapia

Landskrona

Tropisk fiskart

Hammarö

www.akvakultur.se
www.facebook.com/
swedenshrimpfarm

Akvaponi

Tropisk fiskart

Göteborg

www.stadsjord.se

Akvaponi

Tropisk fiskart

Kil

Ej verksam

RAS

Bassänger

Gös
Södertälje
Regnbåge, Rysk
Stör, Sibirisk Stör,
Spegelkarp, Sterlet Nyköping

Akvaponi

40 ton/år (plan)

www.facebook.com/
Norrstyle

Regnbåge

Härnösand 20 ton/år

www.peckas.se

Scandinavian Silver Eel AB RAS,
Smögenlax Fjällröding AB,
Smögenlax aquaculture
RAS

Regnbåge, ål
Lax, regnbåge,
öring

Helsingborg 150 ton ål/år

www.silvereel.se

Sotenäs

5000 ton/år (plan)

www.smogenlax.se

Vadstena fisk AB

RAS

Abborre, Gös

Vadstena

Vegafish AB

RAS

Räka

Lysekil

Liten

Svensk Fiskodling AB

RAS

Gös, Abborre

Ljusterö

10 ton/år

Langsand Laks

RAS

Lax

Danmark

1000 ton/år

Danish Salmon

RAS

Lax

Danmark

2000 ton/år

www.vegafish.com
www.svenskfiskodlin
g.se
www.langsandlaks.d
k
www.danishsalmon.d
k

Ekofisk i Öved

RAS

Tilapia, Clarias

Öved

60 ton/år

avregistrerat

Kvalitetskräftan HB

RAS,
levandelagring

Fjällbacka Liten

Lerkenfeldt Dammbrug
Scandinavian
aquasystems, Gårdsfisk

PRAS

Danmark

RAS

Tilapia, Clarias

Kristianstad 40 ton/år

www.gardsfisk.se

Fifax AB

RAS

Regnbåge

Eckerö

3200 ton/år (plan)

www.fifax.ax

Lantfisk AB

RAS

Clarias

Surte

40 ton/år

lantfisk.se

250-1000 ton/år

www.aquapri.dk

Övriga intressanta aktörer i värdekedjan för landbaserad fiskodling sammanfattas
nedan.
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6.5.2

Hårdvara och förbrukningsvaror

Tabell 15. Hårdvara och förbrukningsvaror.
Yngel

Utrustning

Levereras oftast Veolia Water
av sättfiskföretag Technologies –
som tex. EM-Lax Hydrotech
Inter Aqua
Advance
Flocazur

Foder

Billund
Wallenius
Aquaculture Water
Aquatec
Solutions
Aquahouse

Grundfos

Biomar
Cargill

Skretting
Heliospectra Musselfeed

RK BioElements AKVA Group
Arvotec
Aqua Group

6.5.3

Andra intressenter

Tabell 16. Kompetens, kunskap och intressenter.
Kompetenscentra

Intresseorganisationer

Forskningsanläggningar

Nationellt kompetenscentrum för
Vattenbruk

Matfiskodlarna

KTH & Berga Naturbruk
(akvaponi)

VattenbruksCentrum (Väst, Norr och
Öst)

De Recirkulerande
Vattenbrukarnas
Ekonomiska organisation

Oceanlight

Svensk Skaldjursodlings
Producentorganisation
(SSPO)

Stigebrandt

Nordic Network on
Aquaculture Recirculating
Systems
(forskningsnätverk)

Norsk sjömatcenter

Svensk dagligvaruhandel

Hammarby Sjöstadsverk dvs Sweden
Water Innovative Center

Samförvaltning norra
Bohuslän

SWEMARC

Svensk dagligvaruhandel

Lärosäten i Sverige

Myndigheter och andra
offentliga organisationer

Andra företag och
organisationer med
intressen

Göteborg Universitet - GU

Jordbruksverket

Miljöskydds föreningar:
Naturskyddsföreningen,
Rädda Höga kusten

Sveriges Lantbruk Universitet - SLU

Havs- och
vattenmyndigheten

Konsulter: Aqua Nord,
Pelagia Miljökonsult, Aqua
Kompetanse, Ecoloop,
AtriNova

Livsmedelsverket

Restauranger

Chalmers
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NOFIMA testanläggning (RAS)
Virginia Islands University
(akvaponi)

DTU aqua saltvatten (PRAS)
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Biogasbranschen: Marin
SVA – statens
Biogas AB
veterinärmedicinska anstalt

KTH
Campus Väst
Umeå Universitet
Lunds Universitet
Högskolscentrum i Lysekil

Fiskhälsan
Fiskekommunerna
Länsstyrelser
VGR – Västra
Götalandsregionen

Det återstår att kartlägga vilken kunskap och vilka kompetenser ovannämnda
organisationer besitter för att kunna analysera forskningsbehovet inom området för
landbaserat vattenbruk. Det är viktigt att förstår vilka forskningsområden inom
landbaserat vattenbruk universiteten i Sverige fokuserar på för att identifiera gap som
RISE potentiellt skulle kunna fylla.

6.6

Flaskhalsarna och orsaker

6.6.1

Regelverk och tillstånd

Med dagens regelverk anser flera aktörer att det är både krångligt och tar lång tid att
starta en fiskodling på land. Handläggningstiderna hos tillståndsmyndigheten är så
långa att företagaren riskerar ge upp av till exempel ekonomiska skäl. Ett strikt och
tydligt regelverk krävs dock för att landbasering ska ske med miljömässigt hållbara
metoder och få fortsatt förtroende. De huvudsakliga regelverk som fiskodlare i Sverige
måste hantera är följande:
•
•
•
•

Fiskerilagstiftningen
Miljölagstiftningen
Smittskydds-och djurskyddslagstiftningen
Livsmedelslagstiftningen

Eftersom landbaserad fiskodling är relativt ny teknik inom livsmedelsproduktion har
inte regelverket hunnit anpassas, inte minst för att kompetensen hos beslutsfattarna och
rådgivarna är begränsad. Exempelvis är regelverket för tillståndsgivningen för fiskodling
idag baserat på foderförbrukning istället för faktiska utsläppen av näringsämnen. Detta
är ogynnsamt för landbaserade odlingar som har låga utsläpp jämfört med odlingar i
kassar. Tillståndsprocessen är komplicerad och dyr, vilket avskräcker framförallt
småskaliga odlare från att öka sin verksamhet. Svenska RAS-odlare har under en längre
tid drivit frågan om att odlingstillstånden baserade på använd mängd foder ska ersättas
med tillstånd baserade på utsläppta närsalter, enligt dansk modell, där myndigheterna
räknade
om
befintliga
tillstånd.
Idag
går
gränsen
för
plikt
för
miljökonsekvensbeskrivning vid 40 ton foderanvändning per år. Förslaget från Svenska
RAS-odlare är att detta ändras till vad 40 ton foderanvändning i en öppen kasse
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motsvarar i utsläpp av fosfor, kväve och BOD. RAS-odlare vill även att tillstånden
förenklas, förkortas och anpassas till dagens situation.
Ett enklare regelverk och tillstånd baserade på faktiskt utsläpp skulle ge ett större
incitament för utveckling av renare och effektivare teknik för fiskodling. En sådan
lagändring skulle öka intresset markant för recirkulerande odling. Som det är nu finns
det ingen större ekonomisk nytta av att utveckla tekniken för att minska utsläppen. Det
pågår en dialog mellan företag som driver landbaserade fiskodlingar och riksdagens
miljöutskott om att förnya lagstiftningen. Marina klustret och SWEMARC har dessutom
en liknande dialog med Landsbygdsdepartementet.

6.6.2

Teknik och kompetens

Det står klart att en teknik som ska användas i vattenbruk idag, måste – för att vara
förenlig med gällande miljölagstiftning och konsumentkrav – vara miljöanpassad i den
meningen att miljöpåverkan orsakad av näringsutsläpp av kväve och fosfor och
klimatgaser som CO2 är noll eller hålls inom rimlig nivå. Avtrycket (footprint) gällande
näringsutsläpp och koldioxidekvivalenter behöver vara litet eller obefintligt.
Energiförbrukning (kWh) minimeras också för att minimera miljöbelastningen men
även för att hålla nere driftkostnader i produktionen. Det ställs stora krav på företagen
att ha kompetens kring tekniken. Enormt mycket tid och kraft läggs på att utveckla sin
kompetens och att testa olika tekniker i sin anläggning istället för att starta produktionen
till försäljning, något som snabbt kan förbruka startkapitalet. Utrustning för RASanläggningar går att köpa som hela paket från kinesiska leverantörer, men det krävs ändå
stor kunskap hos företagaren för att kunna hantera systemet. Många aktörer har ett
passionerat intresse för tekniken och inte sällan ingenjörsutbildning.
Det finns fortfarande tekniska utmaningar framförallt gällande användningen av
näringsrester från slutna fiskodlingssystem. RAS-anläggningar producerar ett slam som
innehåller de fraktioner i fiskfodret som fisken inte utnyttjar. Det är oklart om detta slam
är lämpligt att använda som gödselmedel och hur den påverkar grödor.

6.6.3

Avel och genetiskt material

En av utmaningarna i svenskt vattenbruk är att förse företag/odlare med yngel på ett
hållbart sätt. I Sverige finns ett avelsprogram för t.ex. röding, men för övriga laxfisk
saknas det, vilket gör att genetiskt material skulle behöva importeras från utlandet. Detta
är dock inte tillåtet för inhemska arter, vilket gör att odlare får nöja sig med inhemsk
regnbågslax och gullspångslax, varav den sistnämnda har dålig tillväxt. För odling i RAS
skulle import av genetiskt material inte orsaka någon större risk för den inhemska fisken
då smitningar kan elimineras. För andra arter så som räkor, tilapia och clarias (som inte
förekommer i Sverige) är det tillåtet att importera yngel.

6.6.4

Foder

Ett miljömässigt hållbart fiskfoder efterfrågas inte bara inom landbaserad fiskodling
utan inom all fiskindustri. Eftersom landbaserad fiskodling är utvecklad som en metod
särskild gynnsam för miljön står just foder för en betydande del av de negativa
miljöaspekterna.
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6.6.5

Marknad

Det ställs höga krav på ett småskaligt odlingsföretag. Småskalighet i
livsmedelsbranschen brukar definieras som ett företag med färre än 50 anställda, vilket
inkluderar samtliga landbaserade anläggningar för matfisk i Sverige. Företaget, med en
eller ett fåtal anställda, måste ha kompetens inom en rad områden, från fiskhälsa till
odlingsteknik och marknad. Kompetenser som ett större företag normalt har uppdelat
på flera personer. För att kunna bedriva småskalig verksamhet med lönsamhet krävs att
odlaren erhåller ett högre pris för sin produkt, i jämförelse med produkter som har
producerats i stora volymer. Detta eftersom produktionskostnaderna tenderar att vara
högre vid odling i mindre skala jämfört med en storskalig odling. För småskalig
verksamhet gäller det att därför öka mervärdet för sin arbetsinsats. Varumärkesarbete
liksom marknadsföring av en lokalproducerad och hållbart producerad fisk, framstår
därmed som ett en nyckelfråga för den småskaliga odlingens framgång.
Dock har marknadsföringen av fisk producerad i RAS som hållbar produkt varit en stor
utmaning för producenter då fisken enligt regler inte kan märkas som ekologiskt odlad.
Regler kräver att fisken har tillgång till naturligt solljus som inte alltid är möjligt i
småskaliga RAS som byggs inomhus. Även grönsaker som odlas i akvaponiska system
saknar möjligheten till eko-märkning då dessa oftast odlas i biobäddar och inte i jord.
Fokus har istället varit på att använda konsumenternas växande intresse för lokalt
producerade produkter och öka mervärdet på det sättet.
Små produktionsvolymer och logistiska utmaningar gör det svårt för RAS-odlarna att nå
marknaden genom butik. ICA, COOP, Axfood och andra stora aktörer kräver större
volymer för att kunna ha kontinuitet i försäljningen. En småskalig odlare skulle ha svårt
att möta en ökad leverans till butikerna vid till exempel försäljningskampanjer.
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Tabell 17. Sammanfattning av flaskhalsar och lösningar för landbaserad fisodlingskedjan
Flaskhals
Regelverk
Regelverk

Orsak
Miljölagstiftningen är ogynnsam för
landbaserad fiskodling, framförallt för
småskaliga odlare.
Långa och komplicerade processer för
odlingstillstånd

Var i
värdekedjan
Odling
Odling

Foder

Saknas tillgång till bra hållbart fiskfoder

Odling

Teknik

Dyr teknik gör att många inte vågar
börja odla med RAS-Teknik

Odling

Hållbarhetsmärkning för
att locka
medvetna
konsumenter

Fisken kan inte eko-märkas då den odlas Odling/
inomhus
Marknad

Kompetens

Stora krav på kompetens för att driva en
Odling
RAS-odling

Marknad

Stor konkurrens från storskalig
fiskodling från Norge, Danmark och
Asien

Marknad

Slamhantering

Många RAS-odlare har planer på att
sprida slam från anläggningen på åkrar,
men mer undersökning krävs för att
veta om detta är möjligt

Avfall

Lösning för småskalighet
•

Öka kännedomen för problemet hos svenska
politiker

•

Ökad kännedom för landbaserad fiskodling hos
handläggare

•

Ta fram hållbart fiskfoder

•
•
•

Bidrag?
Infrastruktur för test i pilotskala
Tekniska lösningar för att få tillgång till naturligt
solljus
Nå miljömedvetna konsumenter genom att sprida
information om RAS-odling
Undersöka om det finns möjlighet att ASC-märka
RAS-odlad fisk
Ta fram fakta som kan stödja arbetet för att ändra
regler för KRAV-märkning

•
•
•
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•

Kompetensutveckling

•

Skapa affärskoncept som ökar mervärdet av
produkterna
Öka medvetenheten hos konsument
Sigill cert- ”Svensk sjömat” kan skapa mervärde
Kemiska analyser av slammet
Tester för att se hur olika grödor växer som
gödslas med slam från RAS
Göra biogas av slammet

•
•
•
•
•

Kort/ långsiktigt Vem ska lösa?
Långsiktigt
Kort och
långsiktigt
Kort och
långsiktigt
(projekt pågår)
Kort och
långsiktigt

Branschorganisationer
Branschorganisationer
RISE, SLU, GU
Myndigheter
RISE

Kort och
långsiktigt

RISE

Kort och
långsiktigt

RISE

Kort och
långsiktigt

Kort och
långsiktigt

Branschorganisationer
RISE

RISE
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Flaskhals

Orsak

Var i
värdekedjan

Lösning för småskalighet
•

Begränsad
förädling

Tillgång till
slakteri

Småskaliga odlare saknar resurser för
förädling av fisk

Småskaliga odlare saknar resurser för
slakt av fisk
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Förädling

•
•
•

Slakt
•

Kooperativa affärsmodeller där flera odlare går
ihop för att köpa/hyra förädlingsutrustning
Mobila anläggningar för förädling (filétering,
rökning, packning osv)
Ökad produktutveckling
Kooperativa affärsmodeller där flera odlare går
ihop för att köpa/hyra slaktutrustning
Mobila anläggningar för slakt

Kort/ långsiktigt Vem ska lösa?

Kort och
långsiktigt

RISE

Kort och
långsiktigt

RISE
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6.7

Lösningar

6.7.1

Regelverk och tillstånd

En dialog mellan RAS-odlare och miljöutskottet pågår med syfte att anpassa
lagstiftningen till landbaserad fiskodling. I takt med att anläggningarna utökas och blir
fler och har frågan fått större plats hos beslutsfattarna. Med tiden ökar även kunskapen
hos jordbruksverket och miljöutskottet vilket ökar förståelsen för problemen. Även om
handlingstiderna är svåra att påverka gör en anpassad lagstiftning att färre tillstånd
behöver sökas. Detta gäller till exempel om tillstånd för produktionens storlek skulle
baseras på utsläppsnivåer av överskottsnäring istället för foderförbrukning. Alternativt
kan nya fodernivåer för RAS tas fram som kan vara baserade på utsläppsnivåer. Fördelen
med att ha regler baserad på fodernivåer istället för utsläpp är att det inte är lika enkelt
att mäta utsläpp som foderanvändning. I vilket fall som helst finns det behov av att
kartlägga utsläppsnivåer av kväve, fosfor och BOD i landbaserade vattenbruk.

6.7.2

Teknik och kompetens

Kompetensen att utveckla tekniker för landbaserad fiskodling finns hos ingenjörer på
exempelvis RISE och andra forskningsverksamheter. Här finns möjlighet att utveckla
branschen så att den enskilde företagen ska slippa vara utbildad ingenjör för att bedriva
sin verksamhet. Kunskapen bör samlas i en branschorganisation såsom Nationell
kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV).

6.8

Lösningar

6.8.1

Regelverk och tillstånd

En dialog mellan RAS-odlare och miljöutskottet pågår med syfte att anpassa
lagstiftningen till landbaserad fiskodling. I takt med att anläggningarna utökas och blir
fler och har frågan fått större plats hos beslutsfattarna. Med tiden ökar även kunskapen
hos jordbruksverket och miljöutskottet vilket ökar förståelsen för problemen. Även om
handlingstiderna är svåra att påverka gör en anpassad lagstiftning att färre tillstånd
behöver sökas. Detta gäller till exempel om tillstånd för produktionens storlek skulle
baseras på utsläppsnivåer av överskottsnäring istället för foderförbrukning. Alternativt
kan nya fodernivåer för RAS tas fram som kan vara baserade på utsläppsnivåer. Fördelen
med att ha regler baserad på fodernivåer istället för utsläpp är att det inte är lika enkelt
att mäta utsläpp som foderanvändning. I vilket fall som helst finns det behov av att
kartlägga utsläppsnivåer av kväve, fosfor och BOD i landbaserade vattenbruk.

6.8.2

Teknik och kompetens

Kompetensen att utveckla tekniker för landbaserad fiskodling finns hos ingenjörer på
exempelvis RISE och andra forskningsverksamheter. Här finns möjlighet att utveckla
branschen så att den enskilde företagen ska slippa vara utbildad ingenjör för att bedriva
sin verksamhet. Kunskapen bör samlas i en branschorganisation såsom Nationell
kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV).
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Fler pilotanläggningar på forskarnivå där resultaten blir offentliga skulle underlätta för
nystartade företag att komma igång men även etablerade aktörer har nytta av teknisk
utveckling. Möjligheten att utnyttja slammet som produceras i RAS-produktion som
gödselmedel kan undersökas av exempelvis RISE.
Investerings- och driftkostnad för slakteri och förädlingsanläggning talar för att flera
odlare med fördel kan samarbeta för att dela på kostnaderna. Lönsamheten skulle kunna
ökas om filétering gjordes av RAS-odlare istället för grossister, butiker eller andra
företag. Mobila anläggningar för slakt och filétering kan vara en möjliglösning där RISE
kan ha en roll när dessa ska tas fram och testas. På liknande sätt kan odlare hyra in eller
dela på personer med olika kompetenser.
Att bibehålla fiskkvalitet i RAS-odling är nödvändigt. Dessutom, finns det stor möjlighet
med RAS-odling att kontrollera tillväxt och kvalitet. En studie skulle kunna visa kvalitet
skillnaden mellan kassodling och RAS-odling samt vilka parametrar påverka det.

6.8.3

Avel

Ett avelsprogram på lax skulle mycket väl kunna ledas av universitet och annan
verksamhet som bedriver forskning.

6.8.4

Marknad

Det finns fördelar med småskalig fiskodling. En småskalig odlare kan, till skillnad från
en storskalig odlare, arbeta närmare slutkunden och minimera antalet försäljningsled.
En annan framgångsfaktor är att säkerställa varuflödet över tid genom samarbete med
exempelvis en restaurang och/eller någon som jobbar med vidareförädling. Enligt de
intervjuer som utfördes i den här studien är intresset hos restauranger enormt stort, även
då priset för produkten är högre. Försäljning i vanliga matbutiker är en större utmaning
då den kassodlade och betydligt billigare produkten ligger alldeles intill. Men idag finns
gott om miljömedvetna konsumenter som ändå troligen skulle köpa fisk från en
landbaserad fiskodling. KRAV använder EUs definition av ekologiskt som innebär att
RAS-odlad fisk inte kan godkännas. Det finns dock möjlighet att KRAV ändrar riktlinjer
om mer vetenskapliga bevis som talas för RAS publiceras. RISE jordbruk och livsmedel
kan ha en stor roll i detta arbete genom bland annat utförandet av livscykelanalyser
(LCA).
Kunskap kring matlagning av tropiska fiskarter till exempel saknas. Att först jobba mot
storkök kan skapa en pull-effekt från marknaden.
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Appendix 1. Kort beskrivning av de
kartlagda livsmedelkedjorna
Frökryddor
Svenskodlade frökryddor som vallmo, kummin, senap, fänkål och dillfrön saknas på marknaden. Odling
av frökryddor behöver inte ha stora arealer och har ett stort värde per vikt/volym.

Möjligheter
•
•
•
•
•

Kan finnas ett mervärde med att sälja
svenskodlade kryddor
Möjlighet för export (erfarenhet från Finland
t.ex.)
Möjlighet att sälja till industrin, exempelvis
sprittillverkare, för att få mervärde
Även oljor och aromer kan vara möjliga
vidareutvecklingar av produkten för att få
mervärden
Små markbehov

Humle
Idag importeras i egentligen allt humle för ölbryggeri, mest från Tyskland. Sverige var självförsörjande
på humle för 200 år sen. Olika typ av affärsmodeller är möjliga för humle: regional/lokal marknad,
auktion vid skörd, mikrobryggerier, livsmedelsbutiker, och e-handel.

Möjligheter
•
•
•
•
•

Använda andra delar av humle till ny produkt
Lokal öl kan konkurrera med vinbranschen
Hipster öl är trendigt
Unik produkt → anpassa till mikrobryggeri
”Limited edition”, utbudet varierar med säsong och produkten
säljs som en exklusiv vara (vid auktion)

Hinder
•

•

Problem med kvaliteten på humlen
Brist på kunskap om humleodling i Sverige

Köttkedjor
Utveckla kött- och produktkedjor av lite mindre vanliga djurslag, till exempel Lamm, get och struts.
Slutprodukter inkluderar styckdelar kött (både färska och frysta), charkvaror, marinerat, färska och
förädlat mejeriprodukter (mjölk, ost, glass). Fåtal initiativen finns spridda i landet men produkter är inte
tillgängliga än i matbutikerna

Möjligheter
•
•
•
•
•

Utveckla konceptet för att säkra utbud och kvalitet
Getmjölk – låglaktos
Finns intresse och erbjudande från restauranger
Potential att ersätta chèvre, mozzarella, haloumi med
svensktillverkade produkter
Restaurang

Hinder
•
•
•
•

Svårt att hitta produkterna på mataffär
Produktion måste passa konsumtion
Säsongsvariationer
Låga priser
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Landbaserad fiskodling
Landbaserad odling av främst traditionell insjöfisk som glömts bort och förknippas med miljögifter. Odling
sker i cirkulära system, där spillvärme från biogas används till att värma upp bassänger, rester från annan
produktion blir fiskmat. Olika affärsmodeller kan var tillämplig för att sälja produkter från landbaserad
fiskodling: ”Svensk sushi”, restaurang, storhushåll, torgmarknader, saluhall, vanliga matbutiker. Produkt
kan säljas färsk, fryst, eller rökt.

Möjligheter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odla i urbana miljöer, närhet till restauranger
Leverera levande fisk
Tomma grisstallar passar bra till fiskodling
Skalbart affärssystem kan fungera
Försörjning under kristid
Mervärde med färska, lokala produkter (kontra importerade,
frysta)
Använda spillvärme till systemet
Samodling med växter
Gös och Abborre odlas redan inomhus i liten skala och det går

Hinder
•

Kunskap och resurser om hur anläggningen och systemet konstrueras krävs

Lupiner och Oljedådra
Lupiner odlas redan i Sverige som foder. I höstas, i en Vinnova-tävling, var det vinnande
bidraget baserat på lupiner.
Möjligheter
•
•

•

Erfarenhet att odla lupiner för foder
Kan fungera för RME tillverkning (biodrivmedel)
Potential att ersätta palmolja

Hinder
• Kunskap?
Nya marina livsmedel
Hälsosamma produkter med bra miljöprestanda är efterfrågat, och nya marina livsmedel kan svara
behovet. Exempel på råvara är alger, sjögräs, tång, musslor, och maneter. Nya tekniker för skörd behövs
för att öka lönsamheten. Dessutom, preserveringsmetoder och processer behöver utvecklas (frysning av
alger, torkning osv.) att skapa rätt textur och smak för nya marina livsmedel. Med hög vitamin D halt kan
produkter baserad på alger till exempel syfta på vegetarianer som ofta ha brist på det. Delikatessprodukter
kan också vara en nisch att undersöka. Charkprodukter av musslor, algsallader –chips eller –knäckebröd,
eller manetsoppa är exemplar av slutprodukt.

Möjligheter
•
•
•
•

•

Hälsosam, hög vitamin D innehåll
Alger chips, knäck
Japansk restaurang för produkter baserad på maneter
Naturligt salt från alger: ”algsalt”
Andra användningsområden: kosmetika, biofilm, kosttillskott,
energi…

Hinder
•
•
•
•

Manets substans
För stark fisksmak i slutprodukt
Måste vara försiktigt med namn på slutprodukt
Kan innehålla tungmetall, hälsoproblem
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Quinoa och Bovete
Svenskodlad quinoa och bovete kan ersätta importerad och mindre hållbara produkter som ris som
släpper ut stor mängd växthusgas under sin livstid samt kan innehålla giftiga ämne. Dessutom är
quinoa och bovete glutenfria alternativen till pasta till exempel. Idéer på förädlade produkter från
bovete inkluderar pasta, knäckebröd, eller svensk wrap.
Möjligheter
•
•
•
•
•
•
•

Glutenfri
Bra hälsovården
Finns svensk ekologisk quinoa
13 ha quinoa odlas i Sverige i dagsläget
Säker produkt om den odlas i Sverige (quinoa)
Möjlighet att exportera (spec. Bovete – FR, RU)
Erfarenhet att odla bovete i Sverige

Hinder
• Svinmålla (ogräs) som är från samma familj som
quinoa

Svenska skogsbär
Svenska skogar är fulla av diverse bär och efterfrågan både från konsument och industri är god. Det säljs
dock mycket importerade bär i Sverige. Slutprodukten kan bli bär att konsumera som färska och frysta
bär, som russin, juice och vin men också som pulver, extrakt och antioxidanter. Man skulle också kunna
vidareutveckla produkten till att bli t.ex. pulver till kopieringsmaskiner eller färger till industrin.

Möjligheter
• Potential för mobila pressanläggningar (frysförpackning)
• Potential för bärodlingar
• Ökad efterfrågan skulle driva på den tekniska utvecklingen
• Öppningar för socialt entreprenörskap och instegsprojekt
• Nya affärsmodeller: Alla kan leverera till en bärcentral
• Ursprungsmärkta bär
• Delar i processtegen skulle kunna vara kooperativa/ gemensamma
via delägarskap
Hinder
•
•
•

Endast 2 till 5 % av alla bär skördas. Plockningen är en utmaning då det
sker manuellt.
Det är svårt att utveckla plockningsmaskiner för vilda bär pga. olika
terräng och att vissa bär är sköra
Vill man köpa från små enskilda plockare? Risk att det kommer med fel (gifta/farliga) bär.

© RISE Research Institutes of Sweden

62

Vildsvinprodukter
Efterfrågan för viltprodukter finns enligt rapporter. Det saknar för tillfället ett fungerande affärsmodell.
Priset på råvaran gör att större charkföretag inte har något intresse av att kommersialisera vildsvinsprodukter. Behövs en affärsmodell för att få en lönsam småskalig produktion, till exempel genom att hitta
lösningar för att få värde av hela djuret, eller hitta nya mervärden av vildsvinsprodukter som göra att man
kan sälja till ett högre pris till utvalda konsumentgrupper.

Möjligheter
•

•

Utveckla nya charkprodukter
Finns efterfrågan

Hinder
•
•

•

Veterinärkontroll
Lönsamhet?
Det krävs en minimimängd för att köttet ska hanteras i
charkanläggningar
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Appendix 2. Sammanställning från
Humleworkshop
– Hur får vi svensk humle i glaset?
RISE Jordbruk och livsmedel, Uppsala 26 januari 2018
Bakgrund: RISE Jordbruk och livsmedel driver ett projekt som utarbetar strategier
för att utveckla livsmedelsvärdekedjor med potential att växa, däribland svensk
humleproduktion till öltillverkning. Humleodlare och mikrobryggerier runt om i landet
bjöds in till en workshop för att diskutera frågan.
Syftet med workshopen: Att utbyta kunskap, erfarenheter och öka samarbetet
mellan aktörer i värdekedjan. Samt att hitta lösningar på ”flaskhalsar” som kan mynna
ut i nya projektidéer.
Vad vi kom fram till: Under workshopen diskuterades flaskhalsar, lösningar och
behov kring odling, kvalitet på råvaran samt affärsmodeller.

Odling – Flaskhalsar och lösningar
Flaskhals

Förslag till lösning

Metod att sätta plantor

Borr, spade, maskin

Våt odlingsmark

Dränering

Plantan går av vid marken

Kupning

Svaga rankor

Kapa toppen på de första skotten

När är rätt skördetid?

Lukta

Vårfrost
Skörd
Torkning
Spänna klätterlinor
Finns småskalig skördemaskin?
Kväve i ekologisk odling

Biototal, Biofer

Få tag på plantor

Nationell leverantör? Föröka själva - Hulla
Norrgård är lätt att föröka

Godkännande för växtskyddsmedel

Humleodlareförening

Växtskydd i ekologisk odling

Skippa eko i etableringsfasen, gå över till eko
efter några år när plantorna etablerat sig
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Föredrag hölls av Thomas Norrby (stående t.v.) från Coompanion om kooperativ, samt
av Kirsten Jensen(stående mitten) från Länsstyrelsen Västra Götalands län om
växtskydd i humleodling.
Humlekvalitet – Vad krävs för att det ska bli bra öl?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fokusera på aromhumle, billig bitterhumle finns i överflöd utomlands
Kartlägga aromer och smakprofil för specifika humlesorter
Sortprovningar - Vilka sorter ger tillräcklig avkastning? För smak: Passar vissa
humlesorter bättre i vissa delar av Sverige? Vilka passar inte alls? –
Dokumentera!
Motbevisa fördomar som finns mot svensk humle
Möjlighet till snabb analys av humlekottar i fält
Se till att det finns analysställen
Ett register med analysdata på syror och aromer som uppdateras årligen
Utmaning: kvaliteten varierar från år till år, samt tar flera år innan humlen
utvecklat full aromkaraktär
Överväg alternativ användning av humle: Färsk humle och lupulinextrakt

Affärsmodeller - Vad kan humleodlare samarbeta kring?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Växtförädling (forskningsprojekt)
Investering i nya tekniker, t.ex. Lupulinextrakt
Investering av maskiner
Mobilt tröskverk, 5-10
odlare/maskin, olika skördetider
→kort avstånd ej nödvändigt)
Arbetskraft vid skörd
Torkanläggning
Pelletering
Analyser
Logistik
Marknadsföring
Försäljningskanaler
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Projektidéer där RISE kan bidra
▪
▪
▪

Forskning liknande Vermont, som är i samma situation som Sverige men
kommit längre genom ett forskningsprogram på University of Vermont. Länk
till hemsida finns här.
Nationellt samarbete kring analyser: Säkerställa att det finns analysställen,
utveckla enkel metod att utföra analys i fält, skapa ett register för analysresultat
som uppdateras årligen.
Karakterisera aromer och syror i svenskodlade humlesorter. Exempel på
frågeställningar: i) Vilka sorter är intressanta utifrån smakprofil? ii) Hur många
år tar det innan smakerna utvecklats fullt ut? iii) Är vissa sorter mer lämpliga
att odla i vissa delar av Sverige, hur påverkas smakprofilen av odlingsplats?

Tack för den här gången och hoppas våra vägar korsas igen!
Kontaktpersoner
Johanna Östlund
010 516 69 18
johanna.ostlund@ri.se

Justin Casimir
010 516 69 03
justin.casimir@ri.se

Dagen avslutades med rundvandring,
middag och ölprovning på Uppsala
Brygghus.
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Appendix 3. Intervjuer från sektorn
landbaserad fiskodling
Företag A
Intervjuad 2018-02-08
Verksamhet

Har två testodlingar, en med regnbåge och en med lax. Driver anläggningen
själva men ingår i projekt med SLU. Ingår i Formas-finansierat projekt med
RISE i syfte att utveckla fiskfoder

Tillstånd

Har sökt tillstånd för att bygga en riktig anläggning med kapacitet 5000 ton fisk

Flaskhalsar
Genetiskt
material

Genetiskt material saknas. Importeras från bl.a. Färöarna. Kommer säkert
finnas i Sverige i framtiden när landbaserad fiskodling har etablerats i Sverige.
Det finns en vattenstrategi för Röding m.m., borde det inte finnas en för avel på
lax?

Lagstiftning

KRAV-märkt lax släpper ut P och N i havet medan RAS släpper ut minimalt, men
fiskodling inomhus får inte KRAV-märkas. KRAV är svåra att kommunicera
med. Lösning: Dialog med Riksdagens miljöutskott pågår. När kunskapen ökar
kan lagstiftningen anpassas

Kompetens
inom företaget

Man lär av varandra och kanske de ska hyra in en biolog från Norge, men
generellt behövs mer kompetens om tekniken. Lösning: Fler utbildningar och
support uppifrån behövs. Skapa nationell branschorganisation

Bidrag

Havs- och fiskerifonden har inga pengar kvar. I Norge och Danmark får man
bidrag.

Företag B
Intervjuad 2018-02-09

Verksamhet

Experimenterar med räkor från Vegafish testodling. Använder RAS. Har fått
pengar genom Leader men godkännandet blev försenat ett år, och därmed
byggandet av en riktig anläggning. Bygger nu en anläggning i en 170 kvm
källare. Satsningen tog fart när Stora Enso ville utnyttja sin spillvärme till
odlingen, men först måste dem visa att systemet fungerar.

Affärsmodell

Behöver producera 400-500kg/månad för att gå runt, lokalen rymmer max
10 000kg. Planerar att sälja direkt till restauranger, de hör redan av sig och
vill köpa. Trots att priset kommer vara dubbelt jämfört med importerade
räkor finns stor efterfrågan. I framtiden kanske en grossist är att föredra som
kund.
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Flaskhalsar
Lagstiftning och
handläggningstid

Regelverket är så krångligt att man i efterhand funderar om det är värt att
satsa på verksamheten. Handläggstider hos Jordbruksverket är alldeles för
långa. Man måste se till att ha en inkomst vid sidan om och ha tålamod.

Kompetens inom
företaget

Finns ingen support att fråga om utrustning, bakterier och biofilter etc.
Utrustningen i sig är inga problem att importera från Kina. Lösning:
Branschorganisation eller liknande med rådgivning. Mycket nätverkande
med företag i branschen. T.ex. har han kontakt med tillverkare av spirulina
som kan användas som renar N och blir foder.

Företag C
Intervjuad 2018-02-09

Verksamhet

Integrera både vatten och jordbruk. De definierar inte anläggningen som RAS
då begreppet inte är så väl definierat, men med vår definition är det RAS (ca3-5% vattentillförsel). RAS är inte per definition miljövänligt eftersom
tillverkning av utrustning och driften kräver mycket energi.
Näringsöverskottet från fiskodlingen används som gödsel till en närliggande
vallodling som sköts av ett separat lantbruksföretag. Odlar arterna Clarias,
Svart rödstrimma och Rödstrimma.

Tillstånd

Tillstånd för 40 ton, kapacitet för 80 ton och sikte på 300 ton.

Bidrag

Stöd från Lantbruksprogrammet, innovationsstöd och investeringsstöd

Affärsmodell

Säljer direkt till butik och restaurang, även grossist. Försäljningen har ökat
varje år så efterfrågan finns. Jobbar aktivt med marknadsföring, t.ex. deltar i
event. Har byggt sin egen marknad och har avtal med ICA

Flaskhalsar

Lagstiftning

Regelverket är så krångligt men viktigt med hårda regelverk för att inte
oseriösa aktörer ska ta sig in på marknaden. Hela sektorn behöver öka
kompetensen men inte minst myndigheter. Detta för att förenkla tillstånden
men ändå behålla de höga kraven på miljö.

Kompetens inom
företaget

För dem är inte kompetens ett problem i nuläget, men de påpekar att de har
ingenjörsutbildning och arbetar tvärvetenskapligt med företaget, inklusive
marknad och företagande vilket krävs för att lyckas. De har lärt sig tekniken
själva.

Teknisk
utveckling av
integrerad
produktion

De kommer utföra ett projekt tillsammans med det samarbetande
lantbruksföretaget för att utvärdera gödselanvändningen. Denna typ av
forskning kan göras av forskningsinstitut och universitet för att snabba på
utvecklingen och underlätta finansiering.

Foder

Ett miljömässigt hållbart foder behöver tas fram.
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Företag D
Intervjuad 2018-02-09

Verksamhet

Odlar jätteräkor i ett eget utvecklat system som använder bioflock av bakterier
som renar vattnet i bassängen (ej RAS). Startade som forskningsprojekt i
samarbete med SLU. Har startat om med ny investerare och ägarstruktur men
samma varumärke. Ser ljust på framtiden och kommer kunna starta en riktig
anläggning inom kort.

Tillstånd

Tillstånd för 40 ton, dagens kapacitet 8 ton ansöker om 150 ton och sikte på 1600
ton.

Flaskhalsar
Tillstånd och
regelverk

Handläggningstiden är alldeles för lång. Max 40 ton foder per år får användas på
land. Regelverket borde istället baseras på utsläppsgränser. Dessutom finns
fiskodlare som gömmer näringsrester i en container eller gräver ner det i jorden.

Kompetens
inom
företaget

Vannameiräkor kräver saltvatten, vilket de till en början löste med att tillsätta salt
till vattnet. Personalen fick luftvägsproblem och räkorna påverkades negativt
eftersom saltet innehöll tungmetaller. Dåvarande finansierare valde att sätta
företaget i konkurs. Nu använder dem saltvatten från västkusten och problemet
har försvunnit. Detta hade kunnat undvikas långt före om fenomenet hade varit
känt.

Teknik och
utrustning

Eftersom de inte använder RAS har de fått utveckla sin egen teknik, inklusive
utrustning. De får bygga allt själva.

Foder

Ett hållbart foder behövs, t.ex. alger och musslor. Det finns inga foderföretag som
vill sälja foder i lite skala till pilotanläggning.
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Appendix 4. Sammanfattning av
slutworkshopen
Agenda
Tid
10:00
10:15

Aktivitet
Fika
Workshop introduktion

10:30

Projektresultat

12:30

13:30
14:00
14:30

Gemensam lunch
Introduktion av
eftermiddag
Livsmedelacceleratorn
Metod beskrivning
Torsdaginfo

15:00

Workshop/Diskussion

13:15

16:00
16:30

Sammanfattning av dagen
Slut

Syfte, mål, output
Ser till att alla är på plats i tid
Hur ska FM ser ut?
Resultat från de tre livsmedelkedjorna
presenteras med diskussion kring
likheter/synergier samt vägar framåt
Lada om (på projektbudget)
Hur ska EM se ut och vad ska vi lägga fokus på?
Hur funkar det?
Hur har vi jobbat i projektet
Fika
Hur förbättrar och utvecklar vi metoden?
Hur integrera vi bioekonomi?
Hur kan vi applicera metoden till biståndsprojekt?
Slutsatser, nästa steg
Åka hem

Närvarande
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Susanna Moore
Ann Segerborg-Fick
Lovisa Eliasson
Carin Gunnarsson
Lina Sandberg
Ulf Sonesson
Anna Rydberg
Emma Holtz
Justin Casimir

Affärs- och företagsutveckling
Ledning
Process- och miljöteknik
Jordbruk och trädgård
Ledning
Ledning
Ledning
Process- och miljöteknik
Jordbruk och trädgård

På Skype
•
•

Johanna Östlund
Haris Hondo

Mötet började kl10.30 p.g.a. flygförseningar
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Utveckla och förbättra metoden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Involvera en styrgrupp under prioriteringsprocessen
Vad är bra med metoden just nu är att det går att jämföra mellan livsmedelkedjor
Det brukar vara väldig givande med workshop, och borde nästan vara ett måste. Dock
kan det vara effektivare att ha workshopen tidigare i processen
Mycket är redan skrivit i andra rapporter, därför kan beskrivningen av ”nu bilden”
momentet ta mindre tid.
Det är viktigt att kunna vara flexibel beroende på kedjans behov
Material från metoden är värt guld för kommande ansökningar eftersom man har bra
koll på både flaskhalsarna och olika aktörer.
Gruppen tyckte att det var viktigt att fånga upp så många flaskhalsar som möjligt för att
få en helhetssyn
Avsluta med en handlingsplan som går att följa upp (ansvarig, aktörer, action)
Addera Benchmarking, jämföra med andra som leder till Best Practice

Bioekonomi
Det är relevant att kolla på andra produkter än livsmedel genom att applicera cascadingprincipen för att kunna hitta affärsmöjligheter med restprodukter.
Logistik är avgörande för lönsamhet och en analys av den kan vara värt att inkludera.

Likheter/synergi
Alla
•
•
•

Logistik
Kooperativ (affärsmodell, logistik) hur kan vi jobba med det? RISE kan katalysera
utveckling av branschorganisationer
Det är många aktörer som behövs för att få kedjan att rulla

Fisk och Humle
• Branschen är liten volymmässigt men med en växande marknad
• Stort intresse och engagemang för produkterna från producenter, hobby
• Marknaden är outvecklad
Humle och Bär
• Undersöka möjlighet för hälsokostprodukt kontra konventionellt livsmedel
• Möjlighet att utveckla andra produkter än huvud livsmedel
• Tung arbetsbelastning (plockning, skörd)
Fisk och Bär
• Brist på kunskap och kompetens på förädlingsprocesser samt förädlingskapacitet
Skillnader
Till skillnad från de två andra kedjorna är bärkedjan redan etablerad i Sverige men bara för
lågförädlade produkter (rensade och frysta bär, samt sylt och saft). Det behövs nya aktörer som
höjer marknadsvärdet i Sverige. Marknaden för sådana produkter är låg i Sverige och kortsiktigt
skulle produkter exporteras.
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Tabell: Sammanfattning av likheter och synergier mellan livsmedelkedjor.

Likheter och synergier
Logistik
Kooperativ
Vikten av samverkan mellan aktörer
Liten men växande marknad
Outvecklad marknad
Producentengagemang
Möjlighet för hälsokostprodukter
Möjlighet att utveckla nya produkter
Tung arbetsbelastning
Brist på kunskap och kompetens i förädlingsprocessen

Humle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisk
•
•
•
•
•
•

•

Bär
•
•
•

•
•
•
•

Projektidéer
Humle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paketeringslösningar för småskaliga humleproducenter
Möjligt att separera beska substanser och aromsubstanser med koldioxidextraktion
(Lovisa)
Utveckla ny öl med ojämn kvalitet som beror på årgång och säsong
Blanda öl av olika kvalitet för att nå en jämn kvalitet (Ulf)
Hur kan man styra kvalitet på humle i odlingen? (Ulf)
Hitta nya användning beror på kvalitet (Carina)
Fraktionera beroende på kvalitet för olika användning
Ny produkt baserad på olja med antiinflammatoriska egenskap, till exempel bastuolja,
massageolja m.m.(Susanna)
Humlens antiseptiska egenskaper skulle gå att använda till nånting annat
EIP, utveckla nya produkter baserat på olja
Finns det nånting värdefull i plantan? (Ulf)
Kontakt till Johanna: Tillväxt humle (Jesper Lindström)
Göra en ekonomisk analys i Gunnars projekt (mobiltröskan)
Hantera drav i mikrobryggerier för foder, eller för att fånga näringsämnen

Skogsbär
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatisk plockare, behövs kanske olika kvalitet för icke livsmedel produkt
Bärighetskarta: Stöd till plockning: verktyg för att hitta bra ”blåbärsställe”. Stöd från
skogsindustri (med väder, hydrologi, och avkastningsdata), prognoskarta för bärighet
(Ulf)
Lingon borde ha bra potential ur hälsoperspektiv, ”super berry” (Lovisa)
Det finns behov av att skapa marknad för nya lingonprodukter
Bär-SM, VM: Nya produkter baserat på skogsbär lika som chark-SM eller Vinnovas
nya proteintävling. (Susanna)
Utveckla nya produkter
Använda lingon som konserveringsmedel?
Har vi koll på förädlingsprocess och restprodukter? Finns det restprodukter och
möjlighet för nya produkter? (AgroInLog-tanke, Carina)
Utveckla ett ”Bärcentrum”
Plocka internationell forskning om bär och ta den tillbaka till Sverige
Finns det kunskap om förädling som vi kan plocka hem
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Fisk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelverket: utveckla egen miljöstämpel
Skaffa underlag för lobbying kring regelverket
Vattenrening och slammet, spridningsbart? Möjlighet att få godkänt som ekogödsel?
Slaktavfall: separera olika substanser (kollagen, omega 3, m.m.?)
Testbädd för landbaserad fiskodling för att provköra före satsningen eftersom det känns
som mycket har hänt men inte mycket implementerat än
Mobilt slakteri (innovationsproduktion)
Optimera slaktvikt, teknik som kan välja själv vilken fisk som ska slaktas vid rätt
tidpunkt (Anna)
Avlivningsfråga, teknik för småskalighet
Spårbarhetskrav på EU nivå
Möjlighet att odla torsk? (Ann)
Kunskap om matlagning med nya fiskart (Stor kök först, slut konsument sen?)
Kontrollera odling för att säkerställa kvalitet på filén till exempel
Jämföra kvalitet mellan konventionellt och landbaserad fisk

Bistånd kopplat till miljonprojekt
Sociala företag arbete i Sverige, enklare arbete för att stötta nya branscher med stor och enkel
arbetsmoment
Applicera metoden utomlands inom ett praktikprogram med helhetssyn (applicera särskilt
kooperativ tanke med).
Möjlighet att implementera metoden för existerande kedjor i ”U-länder” för att får helhetssyn på
kedjan och hitta nya möjligheter, till exempel kakao
Övrigt
Gruppen ansåg det vara möjligt att genomföra metoden på andra livsmedelskedjor. Till exempel
kaninkött (Ulf, Katarina Nilsson) och de andra livsmedelkedjor som identifierades i början av
projektet (Frökrydor, bovete, etc.).
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Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public
sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international
level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all
manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are
instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE
Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state.
I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett
konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder
alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för
framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av
svenska staten.
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