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Sammanfattning  

När jordens befolkning ökar sätter det press på livsmedelssystemen vilket det redan i dag ses 

effekter av, till exempel i form av överfiske. Vattenbruk kan komma att bli viktigt för att i 

framtiden möta en ökad efterfrågan på fisk. Både EU och Sverige har satt upp mål för 

utveckling av vattenbruket. Idag är odling i öppna kassar i hav och sjöar det vanligaste 

odlingssättet. Recirkulerande akvatiska system (RAS) och akvaponi är två slutna 

odlingssystem på frammars då de har potential att bidra till ett mer hållbart vattenbruk. Några 

fördelar med denna typ av odling är en minskad risk för smittspridning, rymning av fisk och 

att de recirkulerar och renar vatten. Utveckling för ett hållbart vattenbruk i Sverige hämmas 

av dagens lagstiftning. Vattenbruket omfattas av olika regelverk som inte är anpassade efter 

de nya odlingssystemen. Med grunden i en intervjustudie har utmaningar och möjligheter för 

etablering av RAS och akvaponi i Sverige undersökts. De utmaningar som främst lyfts fram 

har att göra med föråldrade regelverk, obekantskap med de nya systemen, otydliga riktlinjer 

och komplexa prövningsprocesser. Utvecklings möjligheter som har identifierats är dels 

kopplade till dessa utmaningar med förslag på hur prövningsprocessen kan underlättas. Andra 

utvecklings möjligheter rör hantering av restprodukter och energieffektivisering. RAS och 

akvaponi har potential att utvecklas och bidra till ett mer hållbart vattenbruk i framtiden.  
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Abstract 

There is a growing demand of sea products, and aquaculture could become important to meet 

this demand in a sustainable way. The effects of a pressured food system with for example 

overfishing as a consequence can already be seen today. However, aquaculture comes with its 

own challenges related to fish feed and environmental issues. Both Sweden and the EU have 

plans to increase the aquaculture. New farming techniques in closed systems, such as 

recirculating aquaculture systems (RAS) and aquaponics, have the potential to deal with some 

of the challenges. They are more controllable systems which could prevent the risk of 

spreading diseases and fish escapes. Further, they enable resource recovery. The regulations 

related to aquaculture could hinder the development of a sustainable aquaculture with RAS 

and aquaponics in Sweden. An interview study was made in order to examine the challenges 

there are to set up RAS and aquaponics in Sweden and what possibilities there are for 

development, focusing on the regulations. Aquaculture entrepreneurs and authorities identify 

the challenges to be the partly old regulations, lack of knowledge about the new farming 

systems, unclear guidelines and a complex permission processes. Possibilities for further 

developments are to facilitate for an easier permission process, management of residues and 

increased energy efficiency.   
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1. Inledning  

Världens befolkning har under ett antal år stigit kraftigt och antas fortsätta stiga i framtiden 

och med en växande befolkning på jorden ökar också efterfrågan på livsmedel. Samtidigt 

påverkar många av dagens livsmedelsystem sin omgivning, kemikalieanvändning, 

monokulturer och överfiske är några exempel på det. Fisk är en viktig proteinkälla för många 

människor i världen. Den genomsnittliga konsumtionen per capita var 9,9 kg på 1960-talet 

vilket 2013 hade ökat till 19,7 kg (FAO, 2016 s.2). När det gäller uppdelningen mellan 

viltfångad fisk och vattenbruk så bidrar den sistnämnda till ungefär 50 % av konsumtionen 

(FAO, 2016). Fisk är en effektiv källa till protein (Bruno, 2014) vilket betyder att det fås ut 

mer i förhållande till vad som går in i jämförelse med andra jordbruksdjur.  

Enligt FAO (2016) så kan fisket och vattenbruket vara viktigt för en säker 

livsmedelsförsörjning i framtiden. Om efterfrågan på fisk ökar kommer vattenbruket vara 

viktigt för att på ett hållbart sätt bemöta den efterfrågan (SOU 2009:26). Det beror delvis på 

att fortsatt fiske på det sätt som sker idag inte kommer hålla i längden och redan nu ses 

effekter av detta. Tidigare har det varit möjligt att exploatera nya fiskbestånd men enligt 

Godfray, et al. (2010) så är det en möjlighet som inte längre finns.  Vi lever i en alltmer 

sammanflätad värld där förändringar på en plats inte bara påverkar den aktuella platsen. Ett 

exempel från fiskesektorn är räkodlingar i Thailand som använder fiskfoder fiskat från alla 

världens hav och därmed inte bara påverkar sin direkta omgivning utan fiskebestånd runt om i 

världen (Rockström och Klum, 2012). Fodret är en utmaning för vattenbruket då det ofta 

består delvis av fiskmjöl och fiskolja som kommer från viltfångad fisk (Bruno, 2014).  

Sverige är ett land som anses ha stor potential att utveckla vattenbruket och det finns mål och 

visioner för hur det ska se ut i framtiden (Jordbruksverket, 2012). I dagsläget omfattas 

vattenbruket av många olika lagstiftningar och processen att starta ett vattenbruk kan bli 

omständlig. Regelverken så som de ser ut idag anses utgöra ett hinder för tillväxt av 

vattenbruket och utveckling av nya mindre miljöbelastande odlingstekniker (SWEMARC, 

2017). Det bidrar till att det är svårt att uppfylla de mål som finns i Sverige om att göra 

vattenbruket till en hållbar växande näring. Dessutom står vattenbruket inför miljömässiga 

utmaningar där nya tekniker kan komma att vara viktiga för att minska dessa. Därför är det 

viktigt att se över lagstiftningen.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Det finns mål i Sverige att utöka vattenbruket, likande mål finns även i EU. Dessa mål 

handlar bland annat om att utveckla ett hållbart vattenbruk (Jordbruksverket, 2012). De 

vanligaste teknikerna för odling idag är öppna kassar i hav, sjöar eller andra vattendrag men 

det finns även landbaserade tekniker som recirkulerande akvatiska system (RAS) och 

akvaponi. Regelverken ses inom alla typer av odlingstekniker som föråldrade och hämmande 

för utvecklingen då de inte är anpassade till nya tekniker (SWEMARC, 2017). Därför 

kommer denna rapport undersöka hur regelverken ser ut för vattenbruket och vad de skapar 

för utmaningar för etablering av vattenbruksverksamheter. Vilken lagstiftning behöver 

vattenbrukare ta hänsyn till för att etablera ett vattenbruk? Vad finns der för hinder och 

möjligheter för utveckling av ett hållbart vattenbruk, vad tycker branschen och andra aktörer 
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som arbetar med tillståndsgivning för vattenbruk? De frågor som detta arbete kommer att 

behandla är inriktade på odling i RAS och akvaponi i Sverige. 

Genom att skapa en förståelse för regelverken och hur de påverkar och skapar utmaningar för 

vattenbrukaren och tillståndsgivaren ska detta examensarbete kunna bidra med information 

som kan hjälpa till att utveckla vattenbruket i Sverige. Det ska också ge förslag på möjligheter 

för utveckling av vattenbruket och hur nya möjligheter för detta kan skapas. Syftet med 

projektet är således att undersöka vad det finns för hinder och möjligheter för etablering av 

urbana RAS- och akvaponianläggningar i Sverige med fokus på hur regelverken för 

vattenbruket bidrar till det och vilka utvecklingsmöjligheter det finns för dessa odlingssystem.  

Mål: 

- Identifiera de lagar och regler som finns för etablering av vattenbruk i Sverige och de 

skillnader som finns i dessa regelverk beroende på vilken typ av akvatiska system det 

gäller.  

- Undersöka vilka hinder det finns vid etablering av RAS och akvaponi odlingar i 

Sverige med fokus på lagstiftningen och tillståndsprocessen. 

- Undersöka vilka möjligheter det finns för utveckling av RAS och akvaponi i Sverige 

och vilka nya utmaningar vattenbruket står inför.  

 

1.2. Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till vattenbruk med de landbaserade odlingsteknikerna RAS och 

akvaponi, båda recirkulerande system där skillnaden är att det sistnämnda också har en 

växtodling kopplat till sig. Den geografiska avgränsningen är Sverige då studien undersöker 

regelveken för etablering av vattenbruk och regelverken bara är applicerbara för Sverige. 

Vidare är studien avgränsad till etablerings- och odlingsfasen, alltså inkluderas inte 

beredningsverksamheter och andra verksamheter efter odlingsfasen. Utöver det har en 

områdesavgränsning gjorts, vilket är till odling i stad och stadsnära miljö. Här definieras detta 

som områden som ligger inom detaljplan.   

2. Metod 

För att uppnå syfte och mål med detta examensarbete så har litteraturstudier och intervjuer 

använts. Litteraturstudien behandlar bakgrundstudien, information om regelverken kring 

etableringen samt en internationell utblick. Den har skett genom användning av digitala 

sökverktyg som gett publicerade artiklar men också rapporter och utredningar som kan kallas 

grå litteratur. Intervjuer har användas för att göra en branschanalys och tala med ansvariga 

från myndigheter och kommuner som tar hand om tillstånden. Detta är i stora drag vilken 

metod som använts, nedan följer en mer detaljerad beskrivning av metodiken för varje del.  

2.1. Litteraturstudier 

I litteraturstudien har olika sökverktyg använts för att ta fram relevant litteratur på olika 

områden. De huvudsakliga sökverktyg som använts är google scholar, Scopus, sciencedirect, 
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KTH bibliotek och DiVA. Dessutom har information samlats in från Jordbruksverkets, 

Svenskt vattenbruks, som är jordbruksverkets webbplats om vattenbruk, och Havs och 

vattenmyndighetens webbplatser. Det är dessa myndigheter som har ansvar för information 

kring vattenbruket i Sverige. Viktig information om regelverk och dokument om vattenbruket 

i Sverige erhölls därför från deras webbplatser. Dessa webbplatser har gett länkar till material 

och rapporter som även de har varit av vikt för att förstå vattenbruket i Sverige och vilka mål 

för utveckling som finns. Snöbollsmetoden har därför använts här då en länk lett till en ny 

webbplats därifrån andra artiklar och rapporter kunde erhållas.   

I ett första stadium så söktes det brett i ämnet om allt från odlingstekniker, mål och visioner 

för vattenbruket i Sverige och EU, regelverk och lagstiftning, miljöpåverkan, foder, RAS, 

akvaponi, urban agriculture, och så vidare. Detta för att se ämnet i det stora perspektivet. 

Publikationen ”Svenskt vattenbruk - En grön näring på blå åkrar” och är ett dokument som 

beskriver strategi och handlingsplan för vattenbruket 2012-2020 och har varit grundläggande 

dokument för att förstå mål och visioner. ”Översikt av tekniker för odling av vattenlevande 

organismer i Sverige – miljöpåverkan, odlingssystem, odlingsarter och foder” har varit viktig 

för att förstå systemet.  

2.2. Kvalitativ metod 

En intervjustudie genomfördes för att undersöka de hinder och möjligheter som finns vid 

etablering av RAS och akvaponi anläggningar. I intervjustudien gjordes intervjuer med 

vattenbruksaktörer och myndighetspersoner som varit delaktiga i tillståndsprövning och 

handläggning av verksamheten. Intervjuerna gjordes på detta sätt för att få en bredd i svaren 

och kunna få åsikter och information från båda sidorna i tillståndsprocesserna. De som 

intervjuats valdes ut genom att en lista med vattenbrukare gjordes med hjälp av litteraturen 

och samtal. I detta examensarbete utreds etableringsprocessen för RAS och akvaponi i 

stadsnära miljö därför innehöll listan enbart odlingar med de egenskaperna. Från listan 

gjordes en geografisk uppdelning efter länstillhörighet. Anledningen till det var att samma 

myndighetspersoner kunde intervjuas för olika odlingar vilket innebar att intervjustudien 

kunde hållas på en lagom nivå.  

Det finns olika typer av intervjumetoder och den som användes var semistrukturerad. 

Semistrukturerade intervjuer har från början en bestämd plan men tillåter att vara flexibel i 

fall att intressanta frågor kommer upp under intervjun. En fördel med denna metod är att den 

ger möjlighet för svar på förutbestämda frågor men då den har mer öppen karaktär än en 

strukturerad intervju så tillåter den också för mer öppna svar som kan bidra till ny information 

(O’Leary, 2014). Svaret på dessa frågor behöver inte vara entydigt från alla intervjuade vilket 

kan leda till att intervjuerna kommer kunna få lite olika inriktning. Med bakgrund av detta 

ansågs semistrukturerade intervjuer vara den intervjumetod mest lämpad för denna studie.   

Intervjuerna hölls i den mån det gick genom ett fysiskt möte, i de fall där detta inte var möjligt 

blev det telefonintervjuer och en av intervjuerna gjordes genom att respondenten skriftligen 

svarade på frågorna. Intervjuerna varade ungefär 30 minuter. Ett frågeformulär gjordes utifrån 

de frågeställningar som intervjuerna ämnade besvara, de kan ses i bilaga A. Det inleds med en 

kort presentation av syfte och mål med hela examensarbetet och gick sedan över på att den 



7 
 

intervjuade får berätta lite om sig själva och sen leds det in på huvudfrågorna. Den 

datainsamlingsmetod som valts är att spela in intervjun. Första kontakten har tagits via e-post, 

därefter i samtal i den mån det gått. De som velat delta i intervjuerna har fått intervjufrågorna 

och lite bakgrund av projektet skickat till sig före intervjuerna. Intervjuerna har transkriberats 

och respondenterna har haft möjlighet att se över materialet.  

Intervjuerna gjordes i augusti till oktober 2018, fem av intervjuerna med personer som jobbar 

med drift och/ eller etablering av odlingar samt fyra intervjuer med fiskekonsulenter på 

länsstyrelserna. Odlingarna är av olika storlek och har därför krävt olika grad av 

miljöprövning, de har använt olika fiskarter och metoder. Exempelvis, RAS i sötvatten och 

saltvatten samt akvaponi. Nedan presenteras respondenterna kort i en tabell. 

Tabell 1: Tabell över de som deltagit i intervjustudien. 

  

Företagare 1 Vattenbruksentreprenör 

Företagare 2 Vattenbruksentreprenör 

Företagare 3 Vattenbruksentreprenör 

Företagare 4 Vattenbruksentreprenör 

Företagare 5 Vattenbruksentreprenör 

Myndighetsperson 1 Fiskehandläggare och fiskeridirektör 

Myndighetsperson 2 Länsfiskekonsulent 

Myndighetsperson 3 Länsfiskekonsulent  

Myndighetsperson 4 Länsfiskekonsulent 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras vattenbrukets historia kort och hur det ser ut i Sverige idag. Därefter 

vilka mål och visioner som finns för vattenbruket i Sverige. Till sist beskrivs de 

odlingstekniker som används i Sverige med fokus på RAS och akvaponi.   

3.1. Vattenbruket i Sverige  

Vattenbruk kan beskrivas som odling av fiskar, antingen som matfisk eller sättfisk, kräftdjur 

och blötdjur eller andra vattenlevande organismer. Sättfisk är fisk som odlas för att sättas ut i 

naturen med avsikten att bevara bestånd eller återinföra arter men också för fritidsfiske och 

utsättning för tillväxt i annan fiskodling (Jordbruksverket, 2018). Matfisk utgör den största 

andelen av vattenbruksprodukterna och odling av matfisk uppgick under 2017 till 12 834 ton i 

hel färskvikt vilket kan jämföras med 2 014 ton musslor (SCB, 2018 s.6) och 924 ton sättfisk 

(SCB, 2018 s.8). Den fiskart som står för den största andelen odlad fisk i Sverige är 

regnbågslax som utgör 88 % av den odlade matfisken. I jämförelse med föregående år har 

matfisksproduktionen sjunkit, men värdet av fisken har ökat (SCB, 2018).  

Vattenbruk har funnits runt om i världen sedan länge och är inte heller någon ny företeelse i 

Sverige. Under medeltiden spred sig dammodling över Europa och det finns belägg för att fisk 

odlades redan i Romariket (Bonow, Olsén och Svanberg, 2016). I Sverige fanns 

dammodlingar under 1600-talet och då var det i huvudsak karp som odlades (Paisley et al., 

2010 och Svanberg et al., 2012). Odlingar av karp kallades ”Rudan” och odlingar var vanliga 
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i och intill städer men också på kloster och gods. Rudan kan idag återfinnas i namn på platser, 

ett exempel är Ruddammen i Stockholm (Bonow och Svanberg, 2014). Laxfiskar och 

regnbåge, som idag är den mest odlade matfisken i Sverige, började odlas i slutet av 1800-

talet (Bonow, Olsén och Svanberg, 2016; Johansson, 2013; SOU 2009:26) det var dock senare 

som odling av dessa arter började dominera (Johansson, 2013). Fiskeriverket startade 1948 

och i ungefär samma period började odling av laxfiskar ta över.  

En pådrivande faktor för utvecklingen av matfiskodling hade koppling till utbyggnaden av 

vattenkraften i Sverige. När älvarna kontrollerades med dammar fick kraftbolagen odla lax för 

utsättning som kompensation för den påverkan utbyggnaden av vattenkraft hade på lax 

bestånden (Paisley et al., 2010; Johansson, 2013, SOU 2009:26). Dessa 

kompensationsodlingar bidrog med kunskap som ledde till att Sverige under 1970 talet var 

större än Norge inom vattenbruket (Johansson, 2013) ett land som idag är ledande i Europa 

(SOU 2009:26).  I samma period började kassodlingar användas och på 1980-talet kom ordet 

”vattenbruk” bli benämningen för akvakultur i Sverige (SOU 2009:26). Orsakerna till att av 

det svenska vattenbruket avstannade är inte helt säkert, några av de punkter Johansson (2013, 

s.249) tar upp är att Norge hade en större vana vid att bruka vattnet eller att de naturliga 

förutsättningarna var mer lämpade i Norge.  

3.2. Mål och visioner för vattenbruket i Sverige 

Sverige har en vision om att vattenbruksnäringen 2020 ska vara en växande, lönsam och 

hållbar näring samt att produktionen ska ske på ett etiskt sätt (Jordbruksverket, 2012). Det 

beskrivs att Sverige ska vara med och bidra till hållbar produktion av fisk och skaldjur som 

inte bidrar till utfiskade hav (Jordbruksverket, 2012). Tre fokusområden har utformats vilka 

kortfattat är att vattenbruk ska vara en framtidsnäring, producera miljö och klimatsmarta 

produkter och bidra till regional utveckling.  Det finns vidare 13 mål som har koppling till 

något av de tre fokusområdena och ett av målen handlar om att minska den administrativa 

bördan och skapa tydligare bestämmelser kring vattenbruket (Jordbruksverket, 2012). Det är 

också ett mål som finns med som ett prioriterat område i de riktlinjer som lagts fram av EU 

för att främja vattenbruksnäringen (European Commission, u.å).   

Det har genom åren gjorts ett antal utredningar av vattenbruket i Sverige. År 2009 gjordes en 

utredning där målet var att undersöka vilka möjligheter det finns för att underlätta 

utvecklingen av vattenbruket inom olika områden (SOU 2009:26). Denna utredning ligger till 

grund för den strategi och handlingsplan som finns för vattenbruket idag, ”Svenskt vattenbruk 

– en grön näring på blå åkrar. Strategi 2012-2020”. I augusti 2018 fick Jordbruksverket i 

uppdrag att se över regelverken för vattenbruket för att se vad det finns för mögligheter till en 

enklare prövning. Detta med bakgrund av att det idag finns nya tekniker att ta hänsyn till och 

att det anses finnas en stor utvecklingspotential och ökad efterfrågan på dessa produkter i 

framtiden (Regeringskansliet, 2018).  

3.3. Odlingsteknikerna för vattenbruk 

Odling av fisk sker idag till största del i öppna kassar i hav och sjöar, så kallade öppna 

system. Då hålls fiskarna i förankrade nätkassar som ligger i vattnet. Det är ett öppet system 

då vatten flödar fritt genom kassarna. Två andra typer av odlingssystem som finns är 
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semislutna och slutna system. I det förstnämnda pumpas vatten genom odlingen men fiskarna 

är i en sluten behållare och vatten som går in i systemet renas innan det släpps ut igen. Dessa 

typer av odlingar kan finnas i vatten eller på land, till exempel i dammar. Denna typ av odling 

används främst vid odling av sättfisk. Slutligen finns det också recirkulerande system som är 

ett slutet system där vattnet renas och recirkuleras tillbaka igen. De kan delas in i partiell RAS 

och full RAS där skillnaden mellan dem båda är att full RAS har en högre recirkuleringsgrad. 

(Eriksson et al., 2017) 

Vid odling i öppna system påverkas närliggande miljö samt bottnen direkt under odlingen av 

bland annat fekalier och foderrester som läcker ut och kan därmed bidra till övergödning. 

Användning av öppna system gör det lättare att smittor från odlingen sprids (Bruno, 2014). 

Enligt Falkhaven och Helmersson (2016) kan RAS odlingar i många fall minska de 

miljöproblem som kan uppstå vid odling i öppna system. De belyser dock att det också finns 

kvar utmaningar oberoende av vilket system som används, det handlar bland annat om foder 

och etiska frågor. Om vattenbruket ska kunna bidra till att minska trycket på fiskebestånden i 

haven kvarstår en utmaning med fodret vilken anses vara en av de viktigaste utmaningarna 

(Bruno, 2014). Livscykel analys (LCA) gjord på olika odlingssystem visar på att fodret har 

störst inverkan på alla valda kategorier (Martins et al., 2010).  Fodret till vattenbruksdjur 

består till stor del av fisk. Den fisk som fiskas som foderfisk är ofta små arter som inte 

konkurrerar med matfiskarterna dock har de en indirekt inverkan på dem då de är en del av 

ekosystemet (Bruno, 2014 s.10). 

3.3.1. Recirkulerande akvatiska system (RAS) 

RAS är som nämnt ovan ett slutet odlingssystem där det mesta av vattnet recirkuleras och 

renas i systemet. Själva odlingstankarna i en RAS odling kan vara avlånga, runda eller 

mångkantiga. Vattnet som ska recirkuleras går igenom ett antal reningsteg innan det förs 

tillbaka till fiskarna igen. En av de viktigaste faktorerna i RAS är att vattenkvaliteten ligger på 

en bra nivå (Takeuchi, 2017 s.21). Oftast sker ett mekaniskt reningssteg till en början för att 

filtrera bort slam och större partiklar. Bakteriella reningssteg följer sedan för att ta bort 

organiskt material och bryta ner kväveprodukter, så kallad nitrifikation. För en full RAS 

tillkommer även denitrifikation och ammox. Som ett sista steg sker desinficering av vattnet 

för att ta bort bakterier och virus, då används tekniker som UV-filter, ozongas eller andra 

kemikalier. Vattnets kvalitet och egenskaper kontrolleras även genom att mäta temperatur, pH 

salthalt och syrehalt.  I jämförelse med öppna system som kassodlingar behövs ett högre 

tekniskt kunnande för en RAS odling samt mer energi för att driva odlingen (Eriksson et al., 

2017).     

RAS kan bidra till att skapa bättre kontroll över odlingssystemet. Förutom en låg 

vattenkonsumtion och att risken för smittspridning och rymningar är liten så kan dessa 

odlingar även skapa möjligheter för att hantera utsläpp från odlingen. Recirkulering av 

näringsämnen, som är principen för en akvaponi (se nedan), samt hantering av det fasta 

avfallet i form av till exempel foderrester och fekalier är två restprodukter som kan tas tillvara 

(Martins et al., 2010). Det krävs dock högre investeringskostnader för RAS odling i 

jämförelse med andra typer av odlingstekniker vilket kan vara en orsak till att det i dagsläget 

inte är en så utbredd teknik (Martins et al., 2010). Enligt Martins, et al. (2010) så är en 
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utmaning med RAS odling risken för att ämnen ansamlas i systemet och påverkar kvaliteten 

på vattnet, en bättre förståelse för fisken och systemet och hur de samverkar är därför 

nödvändig.  

3.3.2. Akvaponi 

Akvaponi är en form av RAS som är kombinerat med en växtodling. Fisk- och växtodlingen 

bygger tillsammans ett kretslopp då växterna använder de näringsämnen som kommer från 

fisken, sedan förs vattnet tillbaka till fiskarna igen. I en akvaponi ger 1 kg fisk ungefär 10 kg 

tomater (Eriksson et al., 2017). För att all näring från fiskodlingen ska tas tillvara behövs en 

rätt stor mängd växter (Eriksson et al., 2017; Falkhaven och Helmersson, 2016). Akvaponi är 

en odlingsteknik som ofta bedrivs i stadsmiljö (Eriksson et al., 2017). Trots att odling som 

kombinerar fisk och växter har en lång historia så är den inte så etablerad i Sverige än.  

3.4. Urban odling  

Begreppet urbant jordbruk eller urban agriculture inbegriper jordbruksaktiviteter som 

växtodling och djurhållning som sker i eller i direktanslutning till städer (Lu och Grundy, 

2017). Denna typ av odling har fått ökad uppmärksamhet som ett sätt att bidra till säkerhet i 

livsmedelsförsörjningen och potentialen att bli en hållbar del i dagens matförsörjningssystem 

(Lu och Grundy, 2017).  Urbant jordbruk har varit och är vanlig i många länder i världen och 

de senaste åren har en popularitet kring denna typ av odling ökat i höginkomstländer (Mok et 

al., 2014). Det kan ses som en ny trend då människor historiskt sett har flyttat våra källor till 

mat allt längre ifrån oss. Enligt (Lu och Grundy, 2017) kan urban odling komma att bli viktig 

för matförsörjning i framtiden. För att det ska bli verklighet är en fortsatt utveckling 

nödvändig, både hållbarhetsmässigt men också för att få en ökad lönsamhet.   

Det finns olika typer av odlingstekniker som lyfts fram i detta område som skiljer sig lite från 

konventionell odlingsteknik. Hydroponi är en sådan där växter växer direkt i vatten istället för 

jord. Nackdelar med dessa system är att de kostar mer, är mer energikrävande och kräver ett 

högre tekniskt kunnande. Precis som för RAS så ger det dock en ökad kontroll av systemet. 

Enligt (Lu och Grundy, 2017) så kan vattenanvändning reduceras i hydroponiskodling då 

tillförelsen av vatten och näring till växterna kan kontrolleras bättre.  

4. Resultat  

 

4.1. Regelverk för vattenbruk i Sverige 

Vattenbruk omfattas idag av en rad olika lagstiftningar. Några av dem som 

vattenbruksverksamheter behöver ta hänsyn till är fiske-, miljö- och livsmedelslagstiftningen. 

Vilken typ av ansökningar och tillstånd som behövs för att starta en vattenbruksverksamhet 

kan skilja sig åt beroende på verksamhetens utformning. Det finns tillstånd som alltid krävs, 

exempelvis odlingstillstånd och det finns de som är påverkade av en odlings egenskaper. Ett 

sådant exempel finns i miljölagstiftningen, vattenbruk går under lagstiftningen kring 

miljöfarligverksamhet, men där avgör foder tillförseln om det krävs tillstånd, anmälan eller 

inget av dem (Svenskt Vattenbruk, 2016a). I tabellen nedan presenteras några av de mest 
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aktuella lagstiftningarna som krävs vid etablering av vattenbruk och vad de innebär. I bilaga B 

finns ytterligare information krig regelverk för etablering och en mer utförlig tabell finns i 

bilaga C. 

Tabell 2: Här visas en sammanställning av den lagstiftning som vattenbruket omfattas av idag.  

Lagstiftning Vad det gäller 

Fiskerilagstiftningen 

- Odlingstillstånd
1
(Alla måste, oavsett odlingens 

storlek ha tillstånd för vattenbruksverksamhet.)
6
 

- Tillstånd för att sätta ut eller flytta fisk
1
 

- Främmande arter eller stammar (gäller utsättning 

eller odling av arter och stammar som inte finns 

naturligt i landet)
2
 

Miljölagstiftningen 

- Miljöfarligverksamhet
  

- Prövningsnivå B: Länsstyrelsen tillståndsprövar 

för miljöfarligverksamhet. Gäller vid foder 

mängd på 40 ton per år, MKB behövs.
1
  

- Prövningsnivå C: Anmälan till kommun. Gäller 

vid foder mängd på 1,5–40 ton per år, MKB kan 

ibland behövas.
1
 Anmälan görs till kommunens 

miljö och hälsoskyddsnämnd och görs senast sex 

veckor innan start av odlingen.
2
 

- Lägre än 1,5 ton foder per år behöver inte 

miljötillstånd eller anmälan men lyder under 

miljölagstiftningen.
1
 Kan inspekteras av 

kommunen eller länsstyrelse och ifall de bryter 

mot reglerna kan de behöva stängas.
2
  

- Strandskyddsdispens
1
 

- Vattenverksamhet
1
 

 

Smittskyddslagstiftningen 

- Anmälningsplikt
1
 

- Offentlig kontroll och hälsobevakning
1
 

- Tillstånd eller registrering för import och export 

av levande fiks, fiskrom, kräftdjur, musslor och 

ostron samt transport av levande fisk inom 

Sverige
1
 

- Animaliska biprodukter (ABP)
1
 

- Utmärkning av vattenbruksanläggningar
1
 

Djurskyddslagstiftningen - Förprövning 

Livsmedelslagstiftningen 

- Primärproduktion
1
 

- Slakterier och beredningsverksamheter(regleras 

av förordningen om miljöfarligverksamhet)
1
 

Referenser:  
1 Svenskt Vattenbruk, 2016a. Lagstiftning. [online] Tillgänglig på: 

http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/attdrivavattenbruk/lagstiftningtillstand/lagstiftning.4.72cfa6d614df7504e82d
867f.html (2018-05-30) 
2 Svenskt vattenbruk, 2017. Tillstånd som behövs för vattenbruk. [online] Tillgängliga på: 

http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/attdrivavattenbruk/lagstiftningtillstand/tillstandsombehovsforvattenbruk.4.10
3f7b5a14cf721162be3b30.html (2018-05-30) 
6 Jordbruksverket, 2018. Vattenbruk - en växande näringsgren på landsbygden. [online] Tillgänglig på: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/branscherochforetagande/vattenbruk.4.e01569712f24e2ca0980
008260.html (2018-05-31) 
 

http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/attdrivavattenbruk/lagstiftningtillstand/lagstiftning.4.72cfa6d614df7504e82d867f.html
http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/attdrivavattenbruk/lagstiftningtillstand/lagstiftning.4.72cfa6d614df7504e82d867f.html
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Det finns de som menar att visionen som finns för vattenbruket i Sverige (för information om 

visionen se sidan) kan vara svår att uppnå om lagstiftningen inte förändras. I en rapport av 

SWEMARC, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret i Västsverige (2017) beskrivs den 

nuvarande lagstiftning som en motkraft mot utvecklingen av vattenbruket och dess 

möjligheter att bli mer hållbara system ur miljösynpunkt. Det kan ta lång tid att få tillstånd 

och processen för det tar tid och är kostsam. Det som framförallt tar tid är att få 

tillståndsprövning och miljöprövningen (Jordbruksverket, 2015). Andra delar i processen som 

bidrar till trögheten är brister i information för samråd, att delar i tillståndsansökan saknas, 

myndigheters yttranden kommer in sent samt att de krav som ställs på sökanden inte är 

tillräckligt tydliga (SWEMARC, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret i Västsverige, 

2017). Regelverken är inte alltid så nya, bland annat är det allmänna råd som finns från 1993 

och delar av regelverken har efter det förnyats. En förnyelse av dessa råd är något som lyfts 

fram (Bruno, 2014) vidare framgår det i ett seminarium om vattenbruk att förenklingar av 

regelverken behöver ske (Falkhaven och Helmersson, 2016).  

Liknande resultat som ovan lyfts fram av SWEMARC (2018). I studien gjordes intervjuer 

med vattenbrukare i syfte att belysa problem de ställs inför i stadier från allt mellan start och 

vidare utvecklingar av sina verksamheter. Verksamheterna använde olika odlingstekniker och 

odlade olika arter. De problem som då identifierades var bland annat placering av odlingen, 

där tydligare hänvisning till lämplig lokalisering av odlingar är efterfrågad. Vidare så är även 

en förlegad lagstiftning och att den tolkas på olika sätt av olika myndigheter två av de punkter 

som lyfts fram som problematiska. Tillståndens utformning, kontakt med myndigheter och en 

ökad kunskap är några andra punkter. (SWEMARC, 2018).    

Många av lagarna kräver också tillsyn av fiskodlingarna på olika sätt. Detta är också något 

som inte alltid fungerar. Det beror delvis på att tillsynsprocessen inte alltid är samordnad på 

ett bra sätt och därför genomförs flera tillsyns besök som annars skulle kunna lösas mer 

effektivt (SWEMARC, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret i Västsverige, 2017).  

4.2. Intervjustudie  

Här nedan presenteras resultatet från intervjustudien där vattenbruks aktörer och myndigheter 

från olika delar av landet har intervjuats med syftet att undersöka vilka utmaningar och 

möjligheter de ser för landbaserade fiskodlingar med teknikerna RAS och akvaponi i Sverige. 

Till en början presenteras de utmaningar som respondenterna har lyft fram i etablerings och 

prövningsprocessen, därefter vad de ser för utvecklingsmöjligheter. Frågorna som ställdes till 

respondenterna finns i bilaga A.   

4.2.1. Utmaningar med etablering av RAS och akvaponi 

I den första frågan under intervjustudien; ”Vad är det största utmaningarna du ser i 

etableringsprocessen på grund av regelverken?”, framkom det inte bara saker direkt kopplade 

till lagstiftningen och tre teman kunde därför urskiljas ur svaren på den frågan. Dessa teman 

är ”lagstiftning”, vilket är det som är direkt kopplat till lagen och hur den tolkas, sen är det 

”obekantskap med nya odlingstekniker” som handlar om de utmaningar som har med ovana 

att göra. Det sista temat är ”etablerings och prövningsprocessen” som handlar om utmaningar 
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som rör processen av vad som krävs i starten och sen går det över till prövningsprocessen som 

är de utmaningar som uppstår under handläggning.  

Lagstiftning 

Miljötillståndet är ett av de tillstånd som hos lite mer än hälften av respondenterna ansågs 

vara det mest utmanande. Det som vidare lyfts fram skiljer sig åt en del mellan 

respondenterna och handlar om fiskerilagstiftningen, smittskyddslagstiftningen och 

djurskyddslagstiftningen . De som upplever miljölagstiftningen som den mest utmanande 

berättar att problemet till stor del ligger i att lagstiftningen inte är uppdaterad och anpassad för 

RAS och akvaponi odlingar. Idag är (se Tabell 2) miljöprövningsgraden för 

miljöfarligverksamhet baserad på fodertillförsel vilket inte är ett passande mått för bedömning 

av vattenbruksverksamheter där vatten renas och recirkuleras, något som två av företagarna 

samt tre av myndighetspersonerna belyser. Det finns en oförståelse i detta anseende enligt 

företagare 4 eftersom anläggningarna trots den vetskapen behandlas som, med dennes egna 

ord; ”vilken miljöfarligverksamhet som helst”. Enligt myndighetsperson 2 kan graden av dessa 

utmaningar vara kopplade till var odlingen är förlagd och storleken på odlingen. Till exempel 

kan miljökvalitetsnormer för kustvatten bli utmanande beroende på hur restvattnet för 

odlingen hanteras. 

”… utifrån fiskerilagstiftningen kan jag inte se några större problem med recirkulerande 

anläggningar, men jag ser att det beroende på position så kan det fortfarande vara problem 

utefter miljötillstånden… om det handlar om tillräckligt stora anläggningar då blir kväve 

egentligen det begränsande problemet i alla fall … där det är kustbaserade RAS 

anläggningar.” (Myndighetsperson 2). 

Miljölagstiftningen reglerar förutom miljöprövningen för miljöfarligverksamhet även 

strandskydd och vattenverksamhet. Strandskydd är något som många av odlarna inte behövt ta 

hänsyn till men kan bli aktuellt beroende på var odlingen är belägen. Två av företagarna har 

behövt ta hänsyn till vattenverksamhet, detta gör bland annat att om det också krävs en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för miljöfarligverksamhet går prövningen till på ett annat 

sätt. Det tas upp vidare i utvecklingsmöjligheter för prövningsprocessen. Vattenverksamhet 

har av en av respondenterna identifierats som en del av lagstiftningen som kan bli en större 

utmaning i framtiden då det blir mer aktuellt för landbaserade odlingssystem. Orsaken är att 

odlingssystemen måste tillföras vatten.  

Miljöprövningen, och framförallt när prövningsnivån kräver en MKB, är den del som tar 

längs tid. Prövningen enligt fiskerilagstiftningen ses inte som någon större utmaning. Det som 

lyfts fram i den prövningen är framförallt rörande främmande arter. Fördröjningar av 

processen på grund av främmande arter har framkommit, dock har både 

myndighetspersonerna 3 och 2 uttryckt att tillstånd för i princip vilken art som helst kan ges 

vid odling i ett slutet system. Orsaken till detta är bland annat att rymningar inte blir aktuellt. 

Vidare så tar myndighetspersonerna också upp utmaningar med smittskyddslagstiftningen där 

det främst handlar om förebyggande av att smitta kommer in i odlingen. Detta är en utmaning 

som får hanteras annorlunda jämfört med andra odlingssystem, som myndighetsperson 3 

beskriver nedan.  
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”… om man ser till den nya typen av odlingar så är det ju det här hur man undviker att få in 

smitta i odlingen till att börja med… man måste fortfarande få in rom eller fisk… om man får 

något problem på odlingen, hur hanterar man det när vattnet cirkulerar så att man inte 

smittar allihop.” (Myndighetsperson 3). 

En annan utmaning som myndighetsperson 4 nämner är smittorisken som uppstår om orenat 

vatten skulle släppas ut från odlingen. I stora odlingar är det stora vattenmassor som behöver 

bytas ut varje dag, utgående vatten renas men det finns inga garantier. Gällande 

djurskyddslagstiftningen så nämner myndighetsperson 1 att det kan uppstå svårigheter kring 

tropiska arter. Precis som med miljölagstiftningen är grunden till det att lagstiftningen inte är 

anpassad till nya arter. En del av odlarna har upplevt utmaningar utifrån plan och bygglagen. 

Detta har handlat om detaljplan, bygglov och tolkning av lagen gällande ekonomibyggnader. 

Företagare 4 nämner utmaningar med tolkning av huruvida bygglov ska behövas för 

verksamheten när det gäller ekonomibyggnader på landbruksfastigheter.  

Obekantskap med nya odlingstekniker 

Obekantskap är ett tema som framkommit som en utmaning för etableringsprocessen hos 

samtliga respondenter. Det handlar om att RAS och akvaponi är nya typer av odlingsätt som 

inte är så utbredda i Sverige idag. Företagare 5 beskriver det som en pedagogisk utmaning 

eftersom detta är en ny typ av verksamhet och då är det lättare att det uppstår orosmoment. 

Detta är den utmaning som företagare 5 också beskriver som en av de främsta, det lyfts dock 

fram att det är något som kommer försvinna med tiden.   

”… det är en pedagogisk utmaning att förklara det här för myndigheter och privatpersoner 

som aldrig har varit i närheten av en sådan här anläggning men när de väl börjar dyka upp 

och etablera sig så kommer det här ju vara ett problem som är borta.” (Företagare 5). 

En stor utmaning nu är enligt företagare 3 att vara bland de första med verksamhetstypen och 

att det från myndigheters sida därför inte finns några tidigare exempel att utgå ifrån i 

prövningsprocessen. Ovanan med handläggningen är något som alla myndigheter som 

intervjuats tar upp. Myndighetsperson 3 säger till exempel att prövningar för fiskodling över 

lag inte sker så ofta och att de därför i vanliga fall också kan behöva sätta sig in i nya 

situationer eftersom utveckling har skett i mellantiden. Myndighetsperson 2 är inne på samma 

spår, många av de tillstånd som finns är gamla och det begränsar erfarenheten kring 

nyetableringar.  

” …det är inte så jättemånga aktörer vi har, många utav de här tillstånden som vi har idag är 

gamla så det betyder också att de som jobbar med dessa anläggningar när det gäller 

nyetableringar kanske de inte har jättekoll heller hur det gick till en gång i tiden…” 

(Myndighetsperson 2) 

Kunskapsnivån som finns kring recirkulerande odlingar idag, framförallt när det gäller ny 

teknik, är enligt myndighetsperson 4 en orsak till att prövningar kan ta lång tid eftersom det 

ställer nya krav på den som prövar och de som ansöker. Relaterat till detta är också en 

kommentar från en av odlarna som tycker att en bidragande faktor till att deras 
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etableringsprocess har gått bra är att de har funnits personer som varit trygga i att fatta beslut 

även under viss osäkerhet. Företagare 2 beskriver detta på ett bra sätt: 

 ”… generellt så tycker jag det har gått fantastiskt bra… det har ofta varit för att det varit 

ganska seniora personer på kommuner och länsstyrelse… som har haft en trygghet i sig självt 

att fatta beslut under osäkerhet för de är vad de har behövt göra och det har inte funnits 

någon bransch kutym… ” (Företagare 2) 

Det finns också en stor variation på kunskap och vana vid att hantera vattenbruk på grund av 

att prövningen är bred och sker i många olika instanser. Fyra av respondenterna poängterar att 

den breda prövning som behöver göras med många olika instanser, gör att de också finns de 

som inte har specifik kunskap om fiskodling. Företagare 3 tycker att detta gör att det 

uppkommer många frågor som gör att etableringsprocessen drar ut på tiden.   

”Den splittrade prövningen där många instanser… hanterar fiskodlingar mycket sällan gör 

att fiskodlingskompetensen hos prövningsinstanserna ofta är begränsad.”  

(Myndighetsperson 1) 

Orosmoment kan också komma från andra håll. Två av respondenterna beskriver 

frågeställningar de har ställs inför från bland annat privatpersoner. Detta har handlat om 

huruvida det kommer lukt från odlingarna och om restvattnet är farligt att använda för att odla 

växter.  

Etablerings och prövningsprocessen  

Här tas först de utmaningar upp som kan kopplas till ett tidigt skede i etableringsprocessen 

och följs sedan av hur respondenterna upplever prövningsprocessen och de utmaningar som 

finns där. I det förstnämnda handlar det bland annat om att det är svårt att veta vilka 

prövningar och tillstånd som krävs men också att det finns en brist på tydliga riktlinjer och 

mallar för dessa och hur processen ska gå till. Mer eller mindre alla odlare som har intervjuats 

har uttryckt att de upplevt att de inte riktigt vet vad som krävs samtidigt som det är svårt att 

hitta specifika riktlinjer. Det beskrivs av företagare 1 som ett detektivarbete med delar som 

inte är anpassade för RAS och att information som finns ibland inte är uppdaterad. 

”… jag förstod inte att jag skulle söka typ sju tillstånd när jag började men så det blev ju en 

process på två år med tillståndssökande men varje tillstånd har ju varit problemfritt tycker 

jag…” (Företagare 2) 

Odlarna har fått information om hur processen ska gå till på olika sätt och det är lite blandade 

åsikter kring var de har inhämtat den mest användbara informationen. De har bland annat fått 

information genom att fråga myndigheter, genom andra odlare samt från egna tidigare 

erfarenheter i ämnet och eget informationssökande. De intervjuade myndighetspersonerna 

nämner att en del av de som ansöker inte riktigt vet vad som krävs av dem. Ibland kan det 

hända att de sökande inte har tänkt på alla nödvändiga steg innan de kommer med ansökan, 

menar två av myndighetspersonerna. Framtagna ansökningsblanketter, exempelvis för 

odlingstillstånd, är något som har underlättat för båda parter men det är inte tillräckligt. 
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Myndighetsperson 1 belyser detta och beskriver i citatet nedan att det inte finns någon bra 

”dörr in”:  

”Det finns även brister vad gäller ansökningsblanketter och ”en dörr in” vid prövningen. 

Ställer stora krav på sökanden. Jordbruksverket har en viktig uppgift här som 

främjandemyndighet för vattenbruket.” (Myndighetsperson 1).   

Både myndigheterna och sökanden ser alltså problem med bristande riktlinjer. Odlare känner 

att de har fått lägga ner mycket tid på informationssökande och myndigheter vill ha bättre 

möjligheter att kunna ge tydlig rådgivning i olika frågor. När det gäller själva 

prövningsprocessen så finns det en del individuella skillnader i vilka utmaningar 

respondenterna upplevt, det finns dock även likheter. Myndighetsperson 1 beskriver 

prövningsprocessen som något som i dagsläget tar lång tid eftersom det behövs många olika 

prövningar som ska ske i olika instanser. Vidare så kan det också hända att sökande studsar 

runt mycket innan de kan få svar på frågor. Detta är något som företagarna själva instämmer 

med. En orsak till det är att det finns många olika myndigheter att förhålla sig till men också 

många avdelningar på en myndighet. Precis som nämnt tidigare så blir det en extra utmaning 

då RAS och akvaponi är nya typer av verksamheter. Enligt företagare 4 är detta en utmaning 

då dessa vattenbruksverksamheter ligger utanför den traditionella bilden som lagstiftningen är 

uppbyggd kring och då uppstår det också många onödiga frågor. 

Det finns de som tar upp jämförelser med andra länder för att visa på att det finns skillnader i 

hur prövningen går till. En av respondenterna jämför etableringen för sin verksamhet med 

liknande i Norge och Danmark.  

”för tre fyra år sedan så … stod vi på samma nivå i princip sedan dess har han hunnit få 

miljötillstånd och snart byggt färdigt en anläggning i Norge och han har redan hunnit få 

miljötillstånd och bygger färdigt en anläggning i Danmark som han har kört nu i… ett år.” 

(Företagare 3) 

Bland företagarna tycker ungefär hälften att prövningarna generellt sett varit relativ 

problemfria. Företagare 1 tycker inte det har varit några större utmaningar med tillstånden och 

tror att storleken på odlingen kan vara en orsak till det. I detta fall har det förts diskussion 

kring transporttillstånd och djurstallar. Även företagare 5 och 2 tycker att processen har gått 

bra, den tidigare tycker detaljplanen har varit krångligast men nämner också att det är en sak 

som inte är specifik för denna typ av anläggning. En positiv aspekt i prövningen för RAS 

jämfört med öppna odlingar är att det går relativt lätt att visa på vilka utsläpp odlingen 

kommer ha vilket kan underlätta processen.  

”… det har varit väldigt lätt att förklara vad som kommer hända och i och med att du kan 

säga exakt att så här mycket fosfor kommer den här anläggningen släppa ut så här mycket 

kväve kommer den här anläggningen att släppa ut hur mycket slam kommer denna 

anläggning släppa ut, vi vet ju det och man kan ta prover på utsläppt vatten.”  

(Företagare 5) 
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Det som kan göra att processen tar lång tid är brister i ansökningar som leder till 

kompletteringar vilket drar ut på tiden. Tre av respondenterna uttrycker utmaningarna med de 

ibland komplexa och komplicerade prövningarna som i många fall kräver experthjälp, här 

handlar det främst om miljöprövning enligt miljölagstiftningen. Från företagare 1 och 4 

yttrycks det att de utmaningar som presenterats här kan bli ett hinder för nyetableringar men 

också göra att en del fastnar på vägen. Här kan även storleken på odlingen ha viss inverkan då 

det sker ett vattenutbyte även för RAS anläggningar.  

” … risken för att du ska ha en betydande påverkan klart större så att jag skulle säga det som 

alltid ökar med en verksamhets storlek det är komplexiteten kring miljötillstånd.” 

(Myndighetsperson 2) 

Två av respondenterna nämner att en oförutsägbarhet i hur utfallet ska bli är en utmaning som 

kan göra att prövningsprocessen tar längre tid. Företagare 3 beskriver att de osäkerheter som 

kan uppstå kring utfallet tillsammans med att det inte alltid finns något tydlig plan för 

prövningen gör att processen kan skjutas upp. Vidare så är sena och uteblivna svar, 

överklagan och kompletteringar något som också kan dra ut på tiden för ansökningar.  

4.2.2. Utvecklings möjligheter för RAS och akvaponi i Sverige 

I föregående avsnitt (4.1 Utmaningar) presenterades identifierade utmaningar som kan uppstå 

vid etablering av RAS och akvaponi. Här presenteras vad respondenterna ser för 

utvecklingsmöjligheter och förslag för att underlätta för de utmaningar som uppstår. Alla 

respondenterna är eniga om att det finns utvecklingspotential för RAS och akvaponi, 

myndighetsperson 4 och 1 beskriver som nedan: 

”Jag tror väldigt mycket på det här, jag tror att det är framtiden. Vi har ju sett nu hur man 

dömer de här kassodlingarna, att de ska upphöra med sin verksamhet, ända upp i högsta 

domstolen va och det är väl en kraftig signal skulle jag vilja säga från rättsväsendet…” 

(Myndighetsperson 4) 

”Det är inom detta området framtiden ligger tack vare låg miljöpåverkan och ny 

energiåtervinningsteknik. Finns definitivt utvecklingspotential och möjligheter att göra det 

något mer storskaligt.” (Myndighetsperson 1) 

På frågan om vad som skulle kunna göras för att förbättra och förenkla etableringsprocessen 

har det framlagts en del olika förslag. De ämnen som framkommit är;  

 Uppdatering av lagstiftning  

 Förenkling av prövningsprocessen 

 Bättre och mer tillgänglig information  

 Odlingens utformning och tillvaratagande av restprodukter  

Dessutom framkommer andra teman lite mindre frekvent. Det rör sig då om 

marknadssituationen, energieffektivisering samt vidare forskning.  
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Uppdatering av lagstiftning och förenklad prövningsprocess 

Lagstiftningen är ett område där respondenterna är eniga om att förbättringar behöver göras. 

Det som främst efterfrågas är en uppdatering av regelverken för att de bättre ska anpassas till 

hur vattenbruksnäringen ser ut idag. Där finns det en förhoppning bland en del av 

respondenterna att detta är något som kommer ske i utredningen Jordbruksverket har fått i 

uppdrag att göra (Regeringskansliet, 2018). Ett område där uppdateringar är extra viktiga har 

beskrivits tidigare och handlar om hur miljölagstiftningen appliceras på RAS och akvaponi. 

Då det finns skillnader i vad som släpps ut från en RAS- respektive kassodling lyfter ungefär 

hälften av respondenterna att ett lämpligare mått för miljöprövningsgraden skulle vara att 

fokusera på utsläppsnivåerna istället för, som det är idag, baserat på näringsämnen som tillförs 

odlingen. En enklare prövning kan vara eftersträvansvärt, myndighetsperson 4 beskriver det 

på följande sätt:   

”… jag skulle vilja påstå att man behöver en annan prövning… om man kan visa att man 

släpper ut tillräckligt lite till en recipient så då bör man kunna hamna i en enklare kategori… 

processen bör kunna vara snabbare och enklare…” (Myndighetsperson 4)    

Myndighetsperson 1 lyfter också fram en förenklad juridisk process som en 

förbättringsmöjlighet, men poängterar att det bör ske utan att göra miljöbedömningen mindre. 

Vidare så skulle en enklare prövning i allmänhet kunna bli aktuell. I diskussion kring 

nödvändigheten av prövning enligt fiskerilagstiftningen uttrycker myndighetsperson 3 att en 

lättare prövning kan vara tänkbart. Vilket det till viss del redan är idag, till följd av att det är 

slutna mer kontrollerbara odlingssystem. 

”… det blir väl någon form av lättare prövning även idag i och med att det är många steg 

man inte behöver ta hänsyn till som rymning av fisk eller vilken fiskart du odlar och så 

vidare.” (Myndighetsperson 3) 

Ett annat sätt att förenkla etableringsprocessen, som tre av fyra myndighetspersoner lyfter 

fram, handlar om att slå samman olika prövningar. Vid stora ansökningar sker detta till viss 

del redan då en anläggning som kräver MKB för miljöfarligverksamhet och vattenverksamhet 

gör att den prövningen går direkt till mark och miljödomstolen istället för att göras hos 

länsstyrelsen. Företagare 3 beskriver att det kan göra att tiden för processen förkortas en 

aning. 

” … det här är ju en fördel så tillvida att vi kan gå direkt till mark och miljödomstolen med 

ärendet så avgör de annars får vi gå till länsstyrelsen och sedan ska de avgöra… så vi kapar 

ett led…” (Företagare 3) 

En mer samlad prövning skulle kunna vara en positiv förbättring till den idag relativt spretiga 

prövning som sker. Två av myndighetspersonerna tar upp ett exempel med att slå ihop 

prövningen från miljölagstiftningen med den för fiskerilagstiftningen. I dagsläget har dock 

mark och miljödomstolen inte befogenhet att besluta enligt fiskerilagstiftningen. Ett sätt att slå 

ihop prövningen skulle annars vara att i de fall då mark och miljödomstolen kopplas in så tar 

de hand om hela prövningen som länsstyrelsen annars har ansvar över. Ytterligare förslag är 
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angående vidare anpassning av lagstiftningen till den nya tekniken. En idé som framkommit 

kring fiskarter och lagstiftning är att ha, som företagare 2 nämner det, artspecifik lagstiftning.    

”… det måste finnas en större samsyn och ett mer enhetligt arbete när det kommer till 

landbaserat vattenbruk i Sverige och de arter som är mest lämpade… där måste man ta ett 

helhetsgrepp och titta på den lagstiftning som blir relevant…” (Företagare 1)  

Tillgång till information 

Tillgången på information och tydliga riktlinjer identifierades i föregående avsnitt (se ” 

Etablerings och prövningsprocessen”) som två områden där förbättringar bör ske. Företagare 

4 tycker till exempel att det ska vara lättare att göra rätt och underlätta för företagare att följa 

lagstiftningen. Vidare är en väg in mot myndigheter något som efterfrågas. 

Fiskevårdskonsulenter som kan ge stöttning för de som vill starta en odling, är ett förslag som 

företagare 4 lyfter fram som en möjlighet till detta. De skulle då hjälpa odlare med allt från 

teknik till tillstånd. Ett liknade koncept tas upp av myndighetsperson 1 som talar om regionala 

vattenbruksprövningsexperter för miljöprövningen.  

Då det är många som är obekanta med de olika odlingssystemen så kan det vara viktigt att 

göra omgivningen och andra berörda bekanta med verksamheten för att underlätta processen. 

Utbildning på olika vis är det flera av respondenterna som tar upp som område med 

utvecklingspotential. Genom att visa myndigheter hur verksamheterna fungerar, till exempel 

genom studiebesök, menar företagare 5 att flera frågor som kan komma fram i 

etableringsprocessen skulle kunna strykas innan. Kopplat till det är vad myndighetsperson 4 

nämner, det handlar om att de ibland kan behöva en högre kunskapsnivå för att kunna besvara 

frågeställningar och uttrycker att utbildning för handläggare som hållits är ett steg i rätt 

riktning. Vidare tycker även företagare 4 att utbildningar och kompetenscentrum är något som 

det kan satsas mer på för att öka kompetensen hos alla parter.  

Förutom en ökad kompetens kring odlingsteknikerna så efterfrågas en förbättring av 

information för prövningarna. Två av respondenterna nämner att det är svårt att förutse vad 

prövningarna ska ge för utfall och det hindrar myndigheter från att ge bra rådgivning. 

Åtgärder för det är att ha mer lättillgänglig och tydlig information som underlättar att gå in i 

etableringsprocessen. Tre av företagarna efterfrågar förbättrad karläggning och 

kommunikation av information. Information anpassad till den verksamhet som ska startas är 

en åtgärd, ”sökanden kan kryssa för vilka tillstånd man söker och få information om 

nödvändiga underlag”, är ett förslag från myndighetsperson 1, utifrån detta kan sedan 

myndigheters prövningar samordnas.    

Placering och restprodukter 

Utvecklingsmöjligheter kring en odlings utformning och placering lyfts fram av sju av nio 

respondenter och alla respondenterna är positiva till olika former av symbios med odlingen. 

Det handlar i många fall om att ta tillvara på de biprodukter odlingen ger i form av 

näringsämnen och avfall men också om att ta in restvärme från andra 

produktionsanläggningar för att värma upp odlingen. Samtliga respondenter ser möjligheter 

att ta tillvara på näringsämnena antingen till gödning eller för att göra biogas. Företagare 1 ser 

stor potential med industriell symbios där olika verksamheter kan kombineras och fler 
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produkter fås ut med färre resurser. En utmaning är hur det praktiskt kan fungera när en 

verksamhet kombineras med en annan. Akvaponi är en odlingsform som respondenterna ser 

möjligheter med, dock är myndighetsperson 1 tveksam till det och tycker istället att gödslet 

kan tas tillvara genom att samarbeta med redan befintliga odlingar. Möjligheter för att 

använda gödsel på andra odlingar är något som myndighetsperson 2 också nämner.  

Placeringen av odlingar kan ha inverkan på hur lätt en prövning går. I detta arbete är fokus på 

RAS och akvaponi som ligger i urban miljö men som här har definierats som detaljplanerat 

område. Myndighetsperson 4 tror på stadsnära akvaponi, vilket i sin tur skulle kunna leda till 

en högre självförsörjningsgrad, ett exempel som tas upp är odling i bostadsområden. Vidare 

ser myndighetsperson 4 att det finns en möjlighet att koppla odlingssystemen till de 

kommunala reningsverken som då kan rena utgående vatten. Myndighetsperson 3 ser inte 

heller några hinder för att placera odlingar stadsnära och lyfter även att kommuner skulle 

kunna göra planer på var dessa odlingar skulle kunna placeras, något som gjorts tidigare men 

då med fokus på sjöbaserade odlingar. Framtagande av planer för lämpliga platser att placera 

RAS och akvaponi finns det fler som efterfrågar och det gäller både för stadsnära och på 

landsbygd. Enligt myndighetsperson 2 så kan framtagande av sådana planer vara bra steg för 

att ha möjlighet att ge bättre direktiv och information från början.   

Energi, marknad och forskning 

Handläggnings- och lagstiftningsfrågor har varit i fokus i intervjuerna, utöver det har ämnena 

energianvändning, marknad och forskning lyfts fram. Landbaserade odlingar är 

energiintensiva, något som två av respondenterna poängterar, och därför är 

energieffektivisering en viktig utvecklings åtgärd. 

”Energi försörjningen är ju viktig i det här sammanhanget… det finns mycket när det gäller 

energibesparingar för att dra ner kostnader för att energieffektivisera verksamheten det är 

också något som jag skulle vilja tillägga där så att man inte glömmer de bitarna för det är ju 

både byggnader och belysning och pumpar och allt som drar el hur man löser det…” 

(Myndighetsperson 4) 

Anläggningarna är idag dessutom investeringsintensiva och två av respondenterna nämner att 

vidare utveckling också kan göra odlingarna mer lönsamma. När tekniken utvecklas kan 

priserna gå ner och resultatet blir billigare och effektivare anläggningar. En vidareutveckling 

är att göra verksamheterna fossilfria, vilket lyfts fram av företagare 5. 

Trots att Sverige odlar egen fisk är detta inte något som syns på marknaden, vilket 

myndighetsperson 3 vill se ändring på. Utöver det finns även utvecklingsmöjligheter vad 

gäller att etablera nya fiskarter på den svenska marknaden. Kommande utmaningar enligt 

företagare 2 handlar även här främst om nya arter som idag behöver importeras från andra 

länder. Företagare 5 tror på vidare biologisk forskning och avelsprogram för fisk som odlas på 

land. 

”Kommande utmaningar, jag anser att kläckning är en sådan… om vi ska ha främmande i 

Sverige tycker jag att vi ska kläcka dem själva och jag tycker att man ska gå ut tydligt i lagen 
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där vad man får göra… jag tycker inte vi ska köra in vatten från Holland och Ungern…” 

(Företagare 2) 

4.3. Analys 

4.3.1. RAS och akvaponi i Sverige och Europa 

Etablering av vattenbruk kräver som nämnt tidigare kunskap om olika tillstånd, ansökningar 

och anmälningar som regleras i olika regelverk och hamnar i olika instanser. Lagstiftningen 

ses av respondenterna i intervjustudien som gammal och saknar anpassning för hur läget ser 

ut idag. Den breda prövningen och den omoderna lagstiftningen är två faktorer som i 

intervjustudien framkommit som viktiga att se över för att skapa en förenklad 

prövningsprocess. Studier i Sverige har tidigare identifierat en förlegad lagstiftning som en 

utmaning (SWEMARC, 2018) och att detta är en faktor som kan bli ett hinder för användande 

av nya odlingstekniker (SWEMARC, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret i 

Västsverige, 2017). I EU men också i enskilda länder i EU omfattas vattenbruket liksom i 

Sverige av regelverk som hamnar under olika instanser. Akvaponi som utöver fiskodling 

inkluderar hydroponisk växtodling hamnar i EU:s policies under jordbruk, fiske samt 

livsmedelssäkerhet och miljö (Hoevenaars et al., 2018) därmed delas vattenbruks- och 

hydroponidelen upp. König, et al. (2018) beskriver ett liknade läge i Tyskland. Även där 

berörs en rad lagstiftningar och många tillstånd krävs. Det finns inga legala hinder för att 

etablera en akvaponi men regelverken är inte heller där anpassade till de nya teknikerna och 

det finns de som menar att de är överreglerade (König et al., 2018).  

Tydligare regelverk är eftersträvansvärt för att underlätta för akvaponisk odling där 

administrativa hinder kan uppstå då det inte finns så många tidigare exempel att utgå ifrån 

(Joly, Junge och Bardocz, 2015). Att branschen är obekant med de nya systemen och att det 

kan utgöra ett hinder i etableringsprocessen är något som även framkommit i intervjustudien i 

detta arbete. Bättre riktlinjer och förenklade processer för RAS och akvaponi är viktigt vilket 

de intervjuade vattenbruksentrepernörerna och myndigheterna är överens om. Enligt Joly, 

Junge och Bardocz (2015) är Storbritannien det enda landet i EU som satt upp ett ramverk 

specifikt för akvaponi. I ramverket beskriver de vad som krävs av den som vill etablera en 

akvaponi, utifrån vilket syfte den sökande har med odlingen kan denne se vilken 

prövningsgraden blir. Det är indelat på odlingens storlek och utformning, exempelvis om det 

ska vara för hemmabruk eller som kommersiell odling (CEFAS, u.å).  

Ett upplägg liknande det i Storbritannien kan vara av intresse även i Sverige. Från 

intervjustudien framkommer det att de som vill etablera vattenbruk behöver förstå vad som 

krävs av dem utan att ta för mycket tid i anspråk. Konkreta förslag är bland annat att det ska 

finnas funktioner där de sökande kan fylla i hur deras verksamhet ser ut eller kryssa i vilka 

tillstånd de behöver och därigenom få den information som är nödvändig för de tillstånden. 

Ett annat förslag är att ha experter på området som kan hjälpa till med allt som rör 

verksamheten, från tillstånd till marknadsföring. Det efterfrågas alltså mer samlad information 

där allt finns med och exakt vad som krävs. En mer samlad prövning är också något som 

diskuterats.  
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4.3.2. Vägar framåt för RAS och akvaponi 

Sverige är inte ensamt om att vilja utveckla vattenbruket med nya tekniker och med 

ambitionen att finna mer hållbara odlingssystem. Utveckling av både RAS och akvaponi 

förespråkas i många andra länder, Danmark och Spanien är två av dessa. I Spanien har en av 

de pådrivande faktorerna varit att det finns platser som inte har förutsättningar för att odla fisk 

i öppna system (Badiola, Mendiola och Bostock, 2012). En annan viktig orsak till en ökad 

uppmärksamhet kring recirkulerande odlingar är ökade miljökrav. Nya lagar har varit 

pådrivande i Danmark, där foderbegränsningar i fiskodlingarna gjort att vattenbruket har gått 

mer åt landbaserade RAS system (Martins et al., 2010). Martins, et al. (2010) menar att 

miljöregleringar och naturliga förutsättningar som tillgång på vatten är två saker som ligger 

bakom utvecklingen av recirkulerande odlingssystem. En majoritet av de som deltagit i 

intervjustudien tror att RAS och akvaponi är framtiden för vattenbruket. Det finns även andra 

studier som lyfter fram potentialen dessa odlingssystem har för att skapa mer hållbar 

matproduktion (Martins, 2010; Hoevenaars et al., 2018). Dock kan det finnas svårigheter med 

att bedöma den potentialen (König et al., 2018) 

När det gäller placering av odlingar tror de flesta respondenterna på en bredd, några tror mer 

på inlandsbaserat än kustnära, stadsnära odlingar eller ha det mer som vanligt lantbruk på 

gårdar. I detta arbete har det dock varit fokus på de som ligger i städer och stadsnära. 

Stadsodlingar och stadsnära odlingar ökar i popularitet och har kommit på tal som ett sätt att 

få ökad livsmedelssäkerhet (Lu och Grundy, 2017). RAS och akvaponi är inte platsberoende 

(Hoevenaas et al., 2018). Vattenbruket har därför med dessa tekniker möjligheter att i större 

grad ta plats i och närmare städer. I en intervjustudie som gjorts i Tyskland visar de tillfrågade 

även där en bredd i hur de ser på framtiden av i detta fall akvaponiodlingar, det handlar bland 

annat om geografiks placering, storlek och andra specifika egenskaper. Alla ser inte det som 

lönsamma system då de kommer konkurrera med certifierad fisk, andra ser urban akvaponi 

odling som lovande och att alla fiskodlingar och växthus i framtiden borde vara kopplade till 

varandra (König et al., 2018).   

5. Diskussion 

Miljöfrågor har blivit alltmer framträdande i vår tid och därtill de utmaningar som finns men 

också vilka möjliga lösningar som finns för dessa utmaningar. Vattenbruk skulle kunna vara 

en sådan lösning för att minska belastningen som fisket har på de naturliga fiskebestånden, 

även om det kvarstår en del utmaningar exempelvis med foder. Vattenbruk kan vidare delas 

upp i olika odlingssystem där de recirkulerande systemen också kan vara lösningar på 

utmaningar som finns med kassodlingar, som idag är den vanligaste odlingstekniken. 

Möjligheter för vattenbruket är något som lyfts fram både internationellt och nationellt. Det 

har varit ämne för ett antal utredningar genom åren dock har det framgått att många av de 

saker som ansets vara problematiska tidigare fortfarande är det. I detta arbete har det varit 

fokus på vad regelverken och tillståndsprocesserna skapar för utmaningar för etablering av 

fiskodling med teknikerna RAS och akvaponi i städer och stadsnära miljöer. Två tekniker som 

också anses kunna bli viktiga för framtida utveckling av ett hållbart vattenbruk.  
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De nya odlingsteknikerna ställer nya krav för alla involverade i en tillståndsprocess vilket 

belyses i intervjustudien. Resultaten för de utmaningar som uppkommer går i linje med det 

som tidigare har tagits fram. En skillnad i detta arbete är att fokus ligger på de landbaserade 

teknikerna RAS och akvaponi och som förmodligen gör att vissa saker lyfts fram mer än 

andra, ett exempel är miljöprövningen. Det handlar dels om att processen för miljöprövningen 

är komplex och kan ta lång tid men också att det finns ett missnöje i hur lagen appliceras 

eftersom miljökonsekvenser som kommer utav kassodlingar inte alls uppstår på samma sätt 

för RAS och akvaponiodlingar. Även studier från Europa visar på liknade utmaningar, 

samtidigt ses en stor potential med odlingsteknikerna. Regelverken skapar inte bara i Sverige 

utmaningar på grund av en förlegad lagstiftning, detta är något som också lyfts fram på EU 

nivå. Det finns länder i Europa som kommit längre på vissa områden och lärdomar från dessa 

skulle kunna vara hjälpsamma, även om varje land har sina egna förutsättningar.  

I detta arbete har vattenbruksentreprenörer inom RAS och akvaponi samt länsfiskekonsulenter 

intervjuats för att få insikt i vad branschen ser för utmaningar och möjligheter för dessa 

odlingssystem i Sverige. Det har gett ett bredare underlag eftersom olika sidor i 

etableringsprocessen har deltagit. Dock finns det fler parter som är involverade och resultatet 

hade därför kunnat få andra infallsvinklar beroende på vilka som intervjuas.  

RAS och akvaponi verksamheter är inte så utbrett i Sverige idag och det som tagits fram i 

detta arbete skulle kunna bidra till att skapa förståelse för de utmaningar och möjligheter som 

finns för att utveckla och modernisera delar av livsmedelsproduktionen i Sverige. Det finns 

utifrån de resultat som framkommit ett behov av att förenkla regelverken för vattenbruk och 

ge tydligare riklinjer som fokuserar mer på en odlings specifika egenskaper. Det skulle till 

exempel kunna handla om bättre samordning för prövningar, hur restprodukter kan hanteras 

och utnyttjas men också riktlinjer kring placering av odlingar. Jordbruksverket har startat en 

utredning som behandlar detta. Ämnets aktualitet visas också starkt av andra projekt och 

rapporter som gjorts bara under tiden för detta arbete.  

I intervjuerna har det framkommit mycket som har att göra med de landbaserade systemens 

förmåga att involvera mer än en verksamhet eller produkt, som i fallet med en akvaponi. 

Många tar upp potentialen med restproduktlösningar som tar tillvara på det som kommer ut 

från odlingen i form av näringsämnen och fekalier. Kanske bör även detta tas hänsyn till i 

utredningar om regelverken för vattenbruket för att underlätta tillvaratagande av 

restprodukter. Det skulle också kunna integreras i riktlinjer inför etableringsprocessen för att 

visa vad som gäller för till exempel gödsel och grönsaksodling .  

Vidare är det också möjligt att ta in restprodukter från andra verksamheter, till exempel 

spillvärme. I dagsläget är RAS och akvaponi energiintensiva därför skulle tillvaratagande på 

restvärme kunna vara bra för att dra ner på energiförbrukningen. Foder och energi är två stora 

utmaningar för att minska påverkan på miljön från dessa odlingssystem. Energieffektivisering 

är också viktigt och tas upp av en del av respondenterna. Ju mer exponerat systemet blir ju 

mer utvecklingspotential. Om det blir fler som startar odlingar kommer mer kunna göras för 

att förbättra dem. 



24 
 

6. Slutsats 

RAS och akvaponi har en potential att bidra till ett moderniserat och hållbart vattenbruk. 

Dessa odlingssystem kan reducera risker för smittspridning, rymningar och näringsutsläpp 

genom att de är slutna och mer kontrollerbara system än de traditionella kassodlingarna. 

Vattenbruket omfattas av många olika regelverk som inte är anpassade till RAS och akvaponi. 

Den förlegade lagstiftningen, otydliga riktlinjer och obekantskap med de nya odlingssystemen 

påverkar etableringsprocessen och är tre utmaningar som har identifierats. Vad som har varit 

mest utmanande i etableringsprocessen skiljer sig åt mellan respondenterna i intervjustudien 

och det beror delvis på utformning av odlingen. Prövningen enligt miljölagstiftningen är den 

som oftast blir mest omfattande. De riktlinjer som finns där foder förbrukning delar in 

prövningsnivån istället för faktiska utsläpp är ett konkret exempel på när lagstiftningen borde 

anpassas bättre till RAS och akvaponi. Det finns många olika områden med möjlighet för 

utveckling; uppdaterad lagstiftning, mer anpassad och samlad prövning samt tydligare 

riktlinjer är de främst kopplade till etableringsprocessen. RAS och akvaponi är landbaserade 

och har därför en flexibilitet i var de kan placeras det kan bidra till att underlätta för stadsnära 

vattenbruk. En annan möjlighet med RAS och akvaponi är att ta tillvara på restprodukter från 

odlingen.           
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga A: Intervjufrågorna  

 

Frågeformulär för intervjuer med länsstyrelsen 

Introduktion  

Jag och Examensarbetet 

Introduktion av examensarbetet.  

Jag heter Josefine Persson och läser mitt sista år på civilingenjörsprogrammet Energi och 

Miljö på KTH i Stockholm och gör nu mitt examensarbete på företaget Ecoloop. Mitt 

examensarbete handlar om regelverk för etablering av vattenbruk med fokus på att undersöka 

utmaningar och möjligeter för recirkulerande akvatiska system (RAS) och 

akvaponianläggningar i städer och stadsnära områden. För att få svar på mina frågeställningar 

har jag bland annat valt att utföra en intervjustudie för att ta del av vad myndigheter och 

branschen har stött på för utmaningar i etableringsprocessen för fiskodlingsverksamheter och 

hur ni tycker man ska gå vidare för att utveckla dessa typer av verksamheter. 

Respondenten  

Vem är du och varför valde du att arbeta med vattenbruksfrågor?  

Huvudfrågor  

1. Vilka är de största utmaningarna du stöter på under handläggningen och 

prövningsprocessen av en landbaserad recirkulerande fiskodling? 

 

- Vad är det som har skapat dessa utmaningar? 

- Är det några speciella delar av tillståndsprocesserna som är extra utmanande? 

 

2. Skulle du säga att det finns några utmaningar som speciellt utmärker sig för 

odlingstekniker som RAS och akvaponi? 

 

- Vilka skillnader (om det finns) tycker du är de största mellan etablering av RAS och 

kassodling? 

  

3. Hur upplever du att kontakten mellan olika aktörer (verksamhetsutövarna, andra 

myndigheter) i en etableringsprocess fungerar? 

 

4. Hur ser du på kunskapssituationen i etableringsprocessen när det gäller ansökningar och 

prövningar av tillstånd? 

 

- Vad brukar det vara för svårigheter som uppkommer och inom vilken lagstiftning? 

 

5. Hur bör etableringsprocessen gå till, finns det krav på att vissa tillstånd, prövningar eller 

anmälningar ska ha gjorts innan andra? 

- Är det några delar som tar längre tid än andra? 
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- Vad vill ni vattenbruksaktörerna ska ha gjort innan de kommer till er? 

 

6. Hur ser du på möjligheterna att utveckla vattenbruket med landbaserade tekniker som 

RAS och akvaponi?  

 

7. Vad tycker du behövs göras för att underlätta för de svårigheter som uppstår vid 

etablering? 

T.ex. med:   

- Regelverken 

- Handläggningen  

- Kontakten mellan olika aktörer i etableringsprocessen  

- Annat 

 

8. Är det något du vill tillägga som vi inte har diskuterat? 

 

Frågeformulär för odlare och andra vattenbruksaktörer 

Introduktion  

Examensarbetet 

Jag heter Josefine Persson och läser mitt sista år på civilingenjörsprogrammet Energi och 

Miljö på KTH i Stockholm och gör nu mitt examensarbete på företaget Ecoloop. Mitt 

examensarbete handlar om regelverk för etablering av vattenbruk med fokus på att undersöka 

utmaningar och möjligeter för recirkulerande akvatiska system (RAS) och 

akvaponianläggningar i städer och stadsnära områden. För att få svar på mina frågeställningar 

har jag bland annat valt att utföra en intervjustudie för att ta del av vad ni i branschen har stött 

på för utmaningar med era verksamheter och hur ni tycker man ska gå vidare för att utveckla 

vattenbruket.  

Öppningsfråga 

Varför valde du att starta RAS/akvaponi odling, vilka drivkrafter låg bakom?  

Huvudfrågor  

1. Vilka är de största utmaningarna ni har stött på under etableringsprocessen, på grund av 

regelverk och hantering hos myndigheterna? 

- Var det lätt eller svårt att hitta en lämplig placering för odlingen, på vilket sätt?  

 

2. Fanns det någon speciell ordning som ansökningar och tillstånd gjordes i? 

- Ungefär hur lång tid har den processen tagit? 
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3. Hur upplever du att kontakten med myndigheter (och andra som varit delaktiga i 

etableringsprocessen) har fungerat?  

- Hur ser du på kunskapssituationen när det gäller utfärdande av tillstånd?  

- Var det lätt för dig att få information? 

 

4. Enligt miljöbalken kan verksamheten bland annat bli tvungen att tillståndsprövas för 

miljöfarligverksamhet och/eller vattenverksamhet. Där finns det också skillnader mellan 

öppna kassar och RAS. Är detta några tillstånd som ni har behövt söka? 

5. Hur ser du på möjligheterna att utveckla vattenbruket med landbaserade tekniker som 

RAS och akvaponi?  

 

6. Vad tycker du behövs göras för att underlätta för de utmaningar som uppstår vid 

etablering? 

T.ex. med:  

- Regelverken 

- Handläggningen  

- Kontakten med myndigheter och andra tillståndsprövare 

- Annat 

 

7. Är det något du vill tillägga som vi inte har diskuterat? 

 

8.2. Bilaga B: Tips för etablering  

 

 



30 
 

 

Tips för etablering 

Baserat på resultatet från intervjuerna samt det som kan ses i tabell 2 så har information om de 

olika tillstånd som krävs för etablering av en vattenbruksverksamhet identifierats. Det ska 

nämnas att viss information inte behöver stämma i alla lägen och se därför inte detta som en 

exakt guide utan mer som tips om hur etableringsprocessen kan gå till och vad som kan vara 

bra att känna till. Den är också baserad på det som gäller för RAS och akvaponi. Lagstiftning 

är den samma för både öppna och slutna system men det kan förekomma små skillnader på 

grund av systemens specifika egenskaper. Vidare är det fokus på etablerings- och 

odlingsfasen för odling av matfisk därför presenteras lagstiftning gällande det. Några delar 

som tillkommer utöver det men inte presenteras här är det som rör tillexempel tillsyn och 

kontroller, slakt och slakterier.   

Till att börja med är det bra att ha en tydlig blid av sitt system och hur det kommer att 

fungera. Ett flödesschema för hela processen och vad som händer i varje del kan vara 

hjälpsamt. Det är fler av respondenterna som framhåller vikten av att ha en tydlig bild av hur 

verksamheten ska se ut. Det gäller både systemet, vilka arter som ska odlas och utformningen 

av odlingen. Utöver det så är enligt Hushållningssällskapet (u.å) lokalisering av odlingen och 

kundunderlag några saker som bör utredas innan tillståndsprocessen börjar för att se om det är 

möjligt att starta en odling.   

Fiskerilagstiftningen 

Ett odlingstillstånd behövs för alla fiskodlingar oavsett vilken storlek de har 

(Svensktvattenbruk, 2018). I detta ingår även vilken art som ämnas odlas. Enligt 

fiskerilagstiftningen är det dock inte tillåtet att odla arter som är främmande i svenska vatten 

(med undantag för regnbåge, bröding, bäckröding, kanalröding, splejk, gräskarp), här kan en 

dispens sökas som skickas in med odlingstillståndet (Svensktvattenbruk, 2018).  Både enligt 

Svensktvattenbruk samt de myndighetspersoner som medverkat i intervjustudien brukar det 

generellt inte vara några problem med att få dispens då slutna odlingar minskar risken för 

smitningar och smittspridning. De flesta respondenterna i intervjustudien är enade om att 

odlingstillståndet ska sökas antingen först eller i ett tidigt skede i etableringsprocessen.  

Om odlingen kräver MKB anser en av myndighetspersonerna att en MKB bör göras först, 

andra att det brukar gå att lösa även om odlingstillståndet görs först. Som regel är detta 

tillstånd något som inte tar så lång tid att få, det kan handla om runt en månad. Det krävs dock 

arbete innan. En av respondenterna upplevde svårigheter kring odling av främmade arter 

annars är detta inte ett tillstånd som respondenterna ser några större utmaningar kring. Det 

finns ett ansökansformulär för odlingstillståndet, där ingår bland annat placering av odlingen, 

vilken typ av produkt som ska odlas (till exempel om det är sättfisk eller matfisk), 

odlingsmetoden samt vilka arter som får odlas (Jordbruksverket, 2018). Det behövs även 

tillstånd för att flytta och sätta ut fisk vilket prövas av länsstyrelsen (Jordbruksverket, 2017). 

Miljölagstiftningen 
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Prövningarna enligt miljölagstiftningen är de som har framkommit tar längst tid. Enligt 

respondenterna tar det vanligtvis inte kortare än ett år men det kan dra ut på tiden och dröja 

flera år. Fiskodlingar är enligt miljöbalken miljöfarligverksamhet och baserat på vilken 

foderförbrukning en odling har under ett år delas de in i olika prövningsnivåer 

(Hushållningssällskapet, u.åa; Svenskt vattenbruk, 2016a). Vid prövningsnivå B som är när en 

odling har över 40 ton foderförbrukning per år krävs en tillståndsprövning och då även en 

MKB, detta prövas av länsstyrelsen. Prövningsnivå C är när en odling har foderförbrukning 

på 1,5 - 40 ton per år och detta kräver anmälan till kommun ibland även en MKB. Anmälan 

ska göras senast sex veckor innan odlingen tas i bruk (Svenskt vattenbruk, 2017). Tillsist är 

det odlingar som har under 1,5 ton och behöver inget av ovanstående, de lyder dock också 

under miljölagstiftningen (Svensktvattenbruk, 2016a). Förutom själva odlingen är slakterier, 

beredningsverksamheter, hantering av animaliska biprodukter samt djurfoderanläggningar 

något som prövas för miljöfarligverksamhet, när det gäller större anläggningar är det 

länsstyrelsen och vid mindre är det kommunen (Jordbruksverket, 2017).  

Vattenverksamhet regleras också i miljöbalken och gäller bland annat bortledande av vatten. 

Vanligen behövs inte detta då vattenbruk undantas enligt 11kap 11§ i Miljöbalken (Svenskt 

vattenbruk, 2016a) men det kan ändå behövas och val av odlingsteknik kan ha en inverkan, 

till exempel kan det bli mer aktuellt för RAS och akvaponi beroende på hur de tar in vatten 

(SWEMARC, Landsbygdsnätverket och Maritima klustret i Västsverige, 2017). I vanliga fall 

är det tillståndsplikt för vattenverksamhet och det är Mark och miljödomstolen som prövar 

detta (Hushållningssällskapet, u.å.a). Utöver detta är det också en del andra delar i 

miljöbalken som kan bli aktuella, bland annat allmänna hänsynsregler som kunskapskravet, 

även krav kring avfall och översikts- och detaljplaner för att nämna några 

(Hushållningssällskapet, u.å.a). I det sistnämnda fallet får inte tillstånden för 

miljöfarligverksamhet gå emot översikts och detaljplaner.  

Smittskyddslagstiftningen 

Smittskyddslagstiftningen är till för att undvika att sjukdomar drabbar, i detta fall, 

vattenbruksdjuren och för att försöka hålla nere påverkan av en uppkommen smitta. Om en 

odling skulle misstänka att de fått in en smitta behöver det anmälas och undersökas av en 

veterinär, många epizootier (sjukdomar som smittar mellan djur) är dessutom 

anmälningspliktiga till jordbruksverket (Svenskt vattenbruk, 2016a). För import, export och 

transport inom Sverige av levande vattenbruksdjur och fiskrom behövs tillstånd eller 

registrering hos Jordbruksverket. Detta är något som görs för att förhindra smittspridning. Det 

krävs hälsointyg för införsel av fisk för odling, de ska hålla EU:s hälsokrav och sedan ska 

förflyttningen anmälas (Jordbruksverket, 2018a). Vidare kan det tillkomma andra krav vid 

införsel från ett land utanför EU (Svenskt vattenbruk, 2017). Enligt Jordbruksverket (2018a) 

så ska registreringsansökan lämnas till dem 30 dagar före första införseln.  

Offentliga kontroller och hälsoövervakning blir också aktuellt, vilket Jordbruksverket har 

ansvar för (Hushållningssällskapet, u.å.a). Den som odlar har dock själv det största ansvaret 

och ska se till att djuren mår bra och ska även göra en hygienplan (Jordbruksverket, 2019; 

Hushållningssällskapet, u.å.b). Detta är en så kallad biosäkerhetsåtgärd och syftet med 
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hygienplanen är att undvika att smitta ska komma in och spridas på odlingen. Kopplat till 

smittskyddslagstiftningen är animaliska bioprodukter som Jordbruksverket är ansvarig för.  

Djurskyddslagstiftningen        

Precis som smittskyddslagstiftningen är djurskyddslagstiftningen också till för att djuren ska 

ha det bra och må bra. Förprövning för djurstallar är en ansökan som blir aktuell om det är en 

odling som producerar mer än 35 ton matfisk per år (Svenskt vattenbruk, 2017). Detta innebär 

enligt Djurskyddsförordningen (2019:66) att de lokaler där fiskodlingen ska vara behöver 

godkännas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Det är länsstyrelsen som prövar detta, de 

ansvarar även för kontroll och tillsyn av vattenbruksverksamheten men Jordbruksverket är 

ansvarig myndighet (Svenskt vattenbruk 2016a). Jordbruksverket har även föreskrifter om 

transport av levande djur för att de inte ska fara illa (Hushållningssällskapet, u.å.c).   

Livsmedelslagstiftningen 

Förutom tillsyn och kontroll (som livsmedelsverket har centralt ansvar för och i varje 

kommun är det miljö- och hälsonämnden) så är det primärproduktion som blir viktigt här 

(Svenskt vattenbruk, 2016a). Fiskodling och växtodling klassas båda som primärproduktion 

och registrering för primärproducent görs hos länsstyrelsen (Livsmedelsverket, 2018).   
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8.3. Bilaga C: Tabell över lagstiftning för vattenbruket 

 

Lagstiftning Vad det gäller Förklaring och ansvariga  Författningar  

Fiskerilagsti

ftningen 

- Odlingstillstånd
1 

(Alla måste, 

oavsett odlingens 

storlek ha 

tillstånd för 

vattenbruksverks

amhet.
6
) 

- Tillstånd för att 

sätta ut eller 

flytta fisk
1
 

- Främmande arter 

eller stammar 

(gäller utsättning 

eller odling av 

arter och 

stammar som 

inte finns 

naturligt i 

landet)
2
 

- Ansökan enligt fiskerilagstiftningen prövas 

av lässtyrelsen
1
 

- Tillstånd för att flytta och sätta ut fisk 

prövas också av länsstyrelsen.
7
 

- Havs- och vattenmyndligheten är ansvarig 

myndighet
1
 

- Ej tillstånd för främmande arter eller 

stammar, med undantag för regnbåge, 

bröding, bäckröding, kanalrödning, splejk, 

gräskarp, och signalkräfta. Dispens för 

andra arter än dessa kan fås om de kommer 

odlas på ett sätt så de inte kan smita eller 

sprida smittor, detta söks i tillsammans 

med odlingstillståndet.
2
 

- I odlingstillståndet bland annat stå var 

odlingen är, odlingsmetod, typ av produkt 

dvs. matfisk eller sättfisk, arter som får 

odlas.
6
 

 

- Fiskelagen
1
 

- Förordning om 

fisket, vattenbruket 

& 

fiskenäringen
1
(Tillst

ånd regleras här
6
) 

- Föreskrift om 

utsättning av fisk 

och flyttning i andra 

fall än mellan 

fiskodlingar
1
 

Miljölagstift

ningen 

- Miljöfarligverksa

mhet
1
 

- MKB
1
 

- Strandskyddsdis

pens
1
 

- Vattenverksamhe

t
1
 

 

- Prövningsnivå B: Länsstyrelsen 

tillståndsprövar för miljöfarligverksamhet. 

Gäller vid foder mängd på 40 ton per år, 

MKB behövs.
1
  

- Prövningsnivå C: Anmälan till kommun. 

Gäller vid foder mängd på 1,5–40 ton per 

år, MKB kan ibland behövas.
1
 Anmälan 

görs till kommunens miljö och 

hälsoskyddsnämnd och görs senast sex 

veckor innan start av odlingen.
2
 

- Lägre än 1,5 ton foder per år behöver inte 

miljötillstånd eller anmälan men lyder 

- Miljöbalken
1
 

- Förordning om 

miljöfarlig 

verksamhet (även 

slakterier och 

beredningsverksamh

eter regleras här)
1
 

- Förordning om 

miljökonsekvensbes

krivning
1
 

- Miljötillsynsförordn

ing
1
 

http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/attdrivavattenbruk/lagstiftningtillstand/lagstiftning.4.72cfa6d614df7504e82d867f.html
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http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/attdrivavattenbruk/lagstiftningtillstand/tillstandsombehovsforvattenbruk.4.103f7b5a14cf721162be3b30.html
http://www.svensktvattenbruk.se/download/18.5a87e1071622a03e6671bc6/1521124126730/Vattenbruksrapport.pdf
http://www.svensktvattenbruk.se/download/18.5a87e1071622a03e6671bc6/1521124126730/Vattenbruksrapport.pdf
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under miljölagstiftningen.
1
 Kan 

inspekteras av kommunen eller 

länsstyrelse och ifall de bryter mot 

reglerna kan de behöva stängas.
2
  

- Länsstyrelsen tillståndsprövar, enligt 

miljöbalken, större slakterier, större 

beredningsanläggningar, 

djurfoderanläggningar samt hantering av 

animaliska biprodukter (ABP)för 

miljöfarligverksamhet.
7
 

- Kommunen tillståndsprövar, enligt 

miljöbalken, mindre slakterier, mindre 

beredningsanläggningar samt hantering av 

animaliska biprodukter (ABP)för 

miljöfarligverksamhet.
7
 

- Strandskyddsdispens söks hos kommunen 

och i vissa fall länsstyrelsen
1
 I de fall det 

är i nationalpark, naturreservat eller natura 

2000-område är det de sistnämnda.
2
 (Det 

samma gäller för tillsyn.
7
) 

- Anmälan för vattenverksamhet för att leda 

bord vatten behövs vanligen inte 

(vattenbruksodlingar undantas denna plikt 

11 kap 11§ Miljöbalken). Fråga 

länsstyrelsen om det ändå behövs
1
. Kan 

bero på odlingsteknik, t.ex. RAS och om 

det behövs krävs tillstånd från mark- och 

miljödomstol eller länsstyrelse 
3
 

- Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig 

myndighet och ska ge tillsynsvägledning 

för vattenbruk
1
 enligt 

4
 även 

naturvårdsverket. 

- Enligt miljöbalken 2 kap 3§ ska bästa 

möjliga teknik användas för att minska 

påverkan på miljö och människors hälsa. 

Dock får tekniken inte betyda stora 

ekonomiska krav för odlaren. 
4
 

- Havs- och vattenmyndigheten och 

naturvårdsverket vägleder om miljötillsyn 

samt tillsynsvägledning, de föreskriver 

också regler för att sätta ut fisk.
7
 Mer 

specifikt så har Naturvårdsverket hand om 

det som gäller tillämpningen av 

miljöbalken och Havs- och 

vattenmyndigheten har speciellt ansvar för 

tillsynsvägledning av det som gäller fiske 

och vattenbruk.
8
 

- Miljöprövningsföror

dning
1
 

- Förordning om 

avgifter för 

prövning och 

tillsyn
1
 

Smittskydds

lagstiftninge

n 

- Anmälningsplikt
1
 

- Offentlig 

kontroll och 

hälsobevakning
1
 

- Tillstånd eller 

registrering för 

import och 

export av 

- Misstänkt smitta måste anmälas till och 

undersökas av veterinär.
1
 

- Flera epizootier och andra djursjukdomar 

är anmälningspliktiga, anmälan görs till 

Jordbruksverket vilket görs av veterinären 

eller SVA.
1
 

- Jordbruksverket utför offentliga 

kontroller.
1
 

- Epizootilagen
1
 

- Föreskrifter om 

anmälningspliktiga 

sjukdomar
1
 

- Epizootilförordning

en
1
 

- Lag om provtagning 

på djur
1
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levande fiks, 

fiskrom, 

kräftdjur, 

musslor och 

ostron samt 

transport av 

levande fisk 

inom Sverige
1
 

- Animaliska 

biprodukter 

(ABP)
1
 

- Utmärkning av 

vattenbruksanläg

gningar
1
 

- Jordbruksverket eller av dem godkänd 

djurhälsoorganisation eller veterinär 

genomför hälsoövervakning.
1
 

- Jordbruksverket är ansvarig myndighet för 

smittskyddslagstiftningen och 

lagstiftningen för ABP.
1
 

-  Tillstånd för utmärkning av vattenbruk 

sker hos transportstyrelsen, som prövar 

detta i samråd med sjöfartsverket.
1
 

- Registrerad som importör eller exportör, 

ansökan om registrering görs hos 

jordbruksverket. Andra krav kan 

tillkomma om det sker till och från land 

utanför EU.
2
 

- Länsstyrelsen har tillsyn över den 

verksamhet veterinären bedriver
 
samt 

transporter av ABP. 
7
 

- Kommunen är ansvarig för tillsyn av hur 

ABP hanteras.
7
 

- Jordbruksverket föreskriver om 

smittskydd.
7
 

- Förordning om 

provtagning på djur
1
 

- Föreskrift om 

bekämpning av 

epizootiska 

sjukdomar
1
 

- Föreskrift om 

förebyggande och 

bekämpning av 

epizootiska 

sjukdomar
1
 

- Föreskrift om 

anmälningspliktiga 

djursjukdomar
1
 

- Förordning om 

offentlig kontroll
1
 

- EU- bestämmelser 

om animaliska 

biprodukter
1
 

- Svenska 

bestämmelser om 

animaliska 

biprodukter
1
 

- Rådets direktiv om 

djurhälsokrav och 

produkter från 

vattenbruk
1
 

- Föreskrift om 

djurhälsokrav för 

djur och produkter 

från vattenbruket
1
 

Djurskyddsl

agstiftninge

n 

- Förprövning för 

djurstallar
2
 

- Gäller odlingar som producerar mer än 

35 ton matfisk per år.
2
 

- Djurskyddslagen
1
 

- Föreskrift om odling 

av fisk
1
 

- Föreskrift om 

ändring i 

ovanstående
1
 

Livsmedelsl

agstiftninge

n 

- Primärproduktio

n
1
 

- Slakterier och 

beredningsverksa

mheter(regleras 

av förordningen 

om 

miljöfarligverksa

mhet)
1
 

 - Anmälan av 

primärproducent1 

- Miljölagstiftningen
1
 

-  

Plan- och 

bygglagstift

ningen 

  - Plan- och 

bygglagen
4
 

EU- 

lagstiftning 

  - Gemensamma 

fiskeripolitiken
5
 

- Europeiska 

fiskerifonden och 

havs och 
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