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REKOMMENDATION 

 

 

Fiskodling i recirkulationsanläggningar 

Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den  

8 april 2014 antagit nedanstående rekommendation efter förslag av Nä-

ringsutskottet. 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att anta ståndpunkten att Östersjön, med tanke på sin miljömäss-

iga sårbarhet, utgör ett lämpligt pilotområde för recirkulationsan-

läggningar (RAS) inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik 

 

att arbeta för att utveckling av fiskodling i recirkulationsanlägg-

ningar stöds och prioriteras i EU:s gemensamma fiskeripoli-

tik, särskilt för känsliga, övergödningshotade ekosystem som Ös-

tersjön 

 

att arbeta för att de miljömässiga konsekvenserna av vattenbruk i 

Östersjön tydligt beaktas i EU:s kommande strategiska riktlinjer 

om gemensamma principer och mål för utvecklandet av vattenbruk 

 

att arbeta för att man inom EU inför ett gemensamt tak för utsläpp 

av näringsämnen från fiskodling i öppna kassar i Östersjön 

 

att de nordiska länderna/Östersjöländerna uppmuntrar använd-

ningen av lokala råvaror till fiskfoder 

 

 

Akureyri den 8 april 2014 

Karin Åström 

President 

Britt Bohlin 

Rådsdirektør 

 
  



 

 

 Sida 2 av 5 

Nordiska rådet 

Rek. 5/2014 

Tidigare nummer: 

A 1594/näring 

Behandlas i: 

Näringsutskottet 

J.nr. 13-00258-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsutskottets betänkande över 

 

Medlemsförslag om fiskodling i  

recirkulationsanläggningar 

1. Utskottets förslag 

Näringsutskottet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att anta ståndpunkten att Östersjön, med tanke på sin miljömäss-

iga sårbarhet, utgör ett lämpligt pilotområde för recirkulationsan-

läggningar (RAS) inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik 

 

att arbeta för att utveckling av fiskodling i recirkulationsanlägg-

ningar stöds och prioriteras i EU:s gemensamma fiskeripoli-

tik, särskilt för känsliga, övergödningshotade ekosystem som Ös-

tersjön 

 

att arbeta för att de miljömässiga konsekvenserna av vattenbruk i 

Östersjön tydligt beaktas i EU:s kommande strategiska riktlinjer 

om gemensamma principer och mål för utvecklandet av vattenbruk 

 

att arbeta för att man inom EU inför ett gemensamt tak för utsläpp 

av näringsämnen från fiskodling i öppna kassar i Östersjön 

 

att de nordiska länderna/Östersjöländerna uppmuntrar använd-

ningen av lokala råvaror till fiskfoder 

2. Bakgrund 

Vattenbruk är globalt sett en av de snabbast växande, matproducerande 

sektorerna i världen och kan ge ett ansenligt bidrag till den globala efter-

frågan på mat. Odlad fisk förväntas inom några få år överstiga produkt-

ionen inom det vanliga fisket (FAO Fisheries Statistics). Idag är det främst 

i Kina och Sydostasien som fiskodling i recirkulationssystem växer. Samti-

digt kan man se en stagnation av fiskodling i Europa. I länderna runt Ös-

tersjön har utvecklingen hittills varit relativt långsam på grund av miljö-

problem som har medfört kraftiga restriktioner för utvecklingen. I Dan-

mark är stora delar av produktionen av regnbågsöring i sötvatten om-

ställda till recirkulationsanläggningar, och i Norge används recirkulations-
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tekniken huvudsakligen till produktion av laxyngel. I Norge pågår det 

samtidigt fiskodling i stora anläggningar långt ute till havs (ej i slutna sy-

stem). Detta kan också komma att bli vanligare i framtiden.  

 

Det nordiska vattenbrukets betydelse och potential finns utförligt beskri-

vet i Nordiska ministerrådets s.k. PABAN-rapport1 om utsikterna för ut-

veckling av hållbar nordisk fiskodling. Potentialen för utvecklingen av 

aquakultur i Östersjön beskrivs därutöver i diverse rapporter från pro-

jektet AQUABEST (www.aquabestproject.eu/AQUABEST). 

 

Storskalig, traditionell fiskodling i öppna kassar medför höga utsläpp av 

bland annat fosfor och kväve och är därför problematisk i halvstängda, 

grunda innanhav med lågt vattenutbyte som Östersjön. Samtidigt ger 

fiskodlingen jobb i perifera regioner, ekonomisk tillväxt och fisk till både 

den internationella och nordiska marknaden. Det vore dock önskvärt, ur 

ett rent miljöperspektiv, att på EU-nivå sätta ett tak för utsläpp av nä-

ringsämnen från fiskodlingen i öppna system i Östersjön.  

 

Specifikt för Östersjön föreslår ministerrådets PABAN-rapport att: 1) licen-

sieringssystemet i området kunde harmoniseras för att uppmuntra ekolo-

giskt effektiv teknologi och praxis; 2) Sprida kunskap och idéer om fysisk 

planering i området; 3) Minska import av näringsämnen genom att an-

vända lokala näringsämnen; och 4) Utvärdera möjligheterna till recirkulat-

ionsodling (RAS) och sprida teknologin i området.2 Visserligen finns det 

problemställningar kopplade till vissa regionala foderfiskarters egenskaper 

vad gäller lagring av dioxiner och andra giftiga ämnen, i relation till den 

allmänna strävan efter lokalt/regionalt producerade råvaror, men lo-

kalt/regionalt producerat fiskfoder borde ändå vara en allmän strävan i de 

nordiska länderna, och är helt i linje med Nordiska ministerrådets program 

för Bio-ekonomi. 

 

Recirkulationsodling (RAS) etablerar sig snabbt som landbaserad tek-

nologi, både inom och utanför EU. På global nivå har FN:s matorgan 

FAO:s sedan år 2005 arbetat för en ekosystemansats till fiskodling.3 Enligt 

ministerrådets PABAN-rapport har bruk av recirkulationsteknologi inom 

dansk forellodling gett möjlighet till större produktion, utan att öka på mil-

jöbelastningen.4   

 

Nordiska ministerrådets fiskerisamarbete har hittills stött etablering av ett 

nordiskt nätverk kring recirkulationsteknologi (RAS) med 565 000 DKK, 

bland annat för en workshop i samband med det finska ordförandeskapet 

2011 och även stött en workshop i Ålborg i oktober 2013 i samband med 

DanAqua-mässan, med ett belopp på 119 500 DKK. I denna workshop 

deltog över 200 personer från 27 länder. 

 

EU har idag behörighet inom fiskeriområdet för EU-länderna kring Öster-

sjön. En gemensam nordisk EU-ståndpunkt inom den Gemensamma fiske-

ripolitiken kunde därför komma i fråga.  

 

I EU:s förnyade Gemensamma fiskeripolitik är storskalig fiskodling ett av 

svaren på överfisket av världens fiskbestånd och vattenbruk blir ett in-

satsområde i EU:s nya forskningsprogram Horizon 2020. Då EU förnyar 

sin fiskeripolitik och under 2013 tar fram riktlinjer för vattenbruk är det av 

                                                
1 Perspectives for sustainable development of Nordic aquaculture (The 

PABAN report). Av Rosten Trond W., Paulsen Helge, Alanära Anders, Es-

kelinen Unto, Bergsson Arnljótur Bjarki and Olafsen Trude, 2013. Finns 

på: http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-546  
2 Ibid, s. 70.  

3 Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA). Se FAO:s hemsida besökt den 9.9.2013 kl. 12:54. 

http://www.fao.org/fishery/topic/16035/en 

4 PABAN-rapporten, s. 123. 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-546
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vikt att de miljömässiga konsekvenserna av konventionell fiskodling i 

öppna kassar uppmärksammas, särskilt för känsliga ekosystem som Ös-

tersjön.  

 

Med det historiska och starka kunnande som Norden har inom vattenbruk, 

kunde Östersjön föras fram som ett pilotområde för grön tillväxt inom 

hållbart vattenbruk. Detta vore i linje med Europaparlamentets resolution 

om en bioekonomi för Europa (2 juli 2013)5 och dess målsättningar om ett 

integrerat, sektorsövergripande och tvärvetenskapligt förhållningssätt till 

bioekonomi och främja och öka bioekonomiinvesteringarna i Europa.  

3. Remissbehandling 

Näringsutskottet behandlade medlemsförslaget på sitt möte i oktober 

2013. Det fanns i utskottet en enighet om att frågan var viktig men att 

det saknades kunskap i utskottet kring huruvida tekniken var nog utveck-

lad till att kunna användas praktiskt i Norden.  

 

För att få saken närmare belyst inviterade Näringsutskottet Jesper Heldbo, 

från industrin/Aqua Circle i Danmark, och Per Bovbjerg Pedersen från 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), till ett gemensamt möte med  

miljö- och naturresursutskottet, i januari 2014.  

 

Båda presentatörerna var eniga i att tekniken för fiskodling i recirkulat-

ionssystem finns men att det fortfarande finns utmaningar kopplade till 

slutavfallet och att det är en kostbar teknik som kräver avsevärda investe-

ringar. Jämfört med traditionell fiskodling i öppna kassar är dock såväl 

miljöfördelarna som fiskens hälsofördelar stora. Utsläppen av bl.a. fosfor 

och kväve kan reduceras med 80, respektive 50 %. Man förbrukar också 

avsevärt mycket mindre vatten med recirkulationstekniken. Från 50 000 

liter vatten per kilo fisk till bara 50 liter vatten/kilo fisk. I och med att 

vattnet befinner sig i ett slutet system där man också kan kontrollera 

temperaturen, kan också sjukdomar lättare hållas borta. Tillväxten blir 

också bättre i och med att man kan reglera förhållandena som fisken lever 

under.  

 

Innan mötet hade medlemsförslaget även sänts på informell remiss till 

Helge Paulsen på Danmarks Tekniske Universitet, och till Nordiska mi-

nisterrådets arbetsgrupp för fiskeri. Bland annat framfördes att ökningen 

av andelen fiskodling i recirkulationssystem är mindre i Östersjön än i 

andra tillväxtmarknader, framför allt p.g.a. miljörestriktioner. Informella 

synpunkter hade även inhämtats från Nordiska ministerrådets arbetsgrupp 

för fiskeri redan i samband med utarbetandet av medlemsförslaget. Alla 

relevanta synpunkter från dessa har inarbetats i detta betänkande. 

4. Utskottets synpunkter 

Med tanke på att Norden har goda förutsättningar för fiskodling, finns det 

skäl för Norden att satsa på fiskodling, och det förefaller sannolikt att det 

finns nya och oanade möjligheter med recirkulationstekniken.  

 

Nackdelarna med den nya tekniken är, förutom att det kräver höga inve-

steringskostnader och ökad energiförbrukning, att det också krävs särskild 

utbildning för att driva denna teknikkrävande produktion. Således finns 

det skäl att ge den särskilt stöd. 

 

                                                
5  Europaparlamentets resolution av den 2 juli 2013 om Innovation för hållbar tillväxt: en bioe-

konomi för Europa (2012/2295(INI)) 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2295(INI)
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Näringsutskottet, med stöd från Miljö- och naturresursutskott, menar att 

medlemsförslaget ligger rätt i tiden och att det finns skäl för rådet att 

stödja strävandena i medlemsförslaget. 

5. Konklusion 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Näringsutskottet att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att anta ståndpunkten att Östersjön, med tanke på sin miljömäss-

iga sårbarhet, utgör ett lämpligt pilotområde för recirkulationsan-

läggningar (RAS) inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik 

 

att arbeta för att utveckling av fiskodling i recirkulationsanlägg-

ningar stöds och prioriteras i EU:s gemensamma fiskeripoli-

tik, särskilt för känsliga, övergödningshotade ekosystem som Ös-

tersjön 

 

att arbeta för att de miljömässiga konsekvenserna av vattenbruk i 

Östersjön tydligt beaktas i EU:s kommande strategiska riktlinjer 

om gemensamma principer och mål för utvecklandet av vattenbruk 

 

att arbeta för att man inom EU inför ett gemensamt tak för utsläpp 

av näringsämnen från fiskodling i öppna kassar i Östersjön 

 

att de nordiska länderna/Östersjöländerna uppmuntrar använd-

ningen av lokala råvaror till fiskfoder 

 

 

 

 

Köpenhamn, 3 april 2014 

Anders Karlsson (S) 

Arto Pirttilahti (cent) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), ord-

förande 

Eero Suutari (saml) 

Finn Thranum (V) 

Gunvor Eldegar (A) 

 

Heidi Nordby Lunde (H) 

Mikkel Dencker (DF) 

Ruth Mari Grung (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG), 

viceordförande 

Tarja Filatov (sd) 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

 

 

 

 

 


