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Sammanfattning 

I december 2009 fastslog landskapsregeringen ett vattenåtgärdsprogram för perioden 2009-2015, 

upprättat i enlighet med vattenlagen för Åland och EU:s vattendirektiv. Landskapsregeringens 

vision på lång sikt är att allt vattenbruk ska vara kretsloppsanpassat och utsläppsneutralt och 

målsättningen är att betydande minskning av nettobelastningen ska ske till år 2021. Det är av stor 

vikt att målsättningar och tidsramar är realistiska och att näringen är involverad i arbetet. I samband 

med att vattenåtgärdsprogrammet slogs fast fattades beslutet att bilda en åländsk samrådsgrupp med 

alla berörda partner för att utreda målsättningar, konkreta åtgärder och lagstiftning gällande 

fiskodlingar.  

 

Denna rapport är framtagen av samrådsgruppen i syfte att utreda de sociala, ekologiska och 

ekonomiska effekterna av den åländska fiskodlingen i samhället. För att beskriva sannolika 

konsekvenser av ökad eller minskad produktion respektive – belastning, har fyra scenarier tagits 

fram där detta beskrivs. Resultaten från teoretiska simuleringar med BEVIS-modellen presenteras 

också. Fiskodlingen fyller en viktig funktion för en del kommuner på Åland. En avveckling skulle 

få stora sociala och ekonomiska konsekvenser för dessa kommuner, men också för hela Åland. Det 

handlar om intäkter för flera miljoner euro, årligen. Föglö kommun har särskilt lyfts fram för att 

förtydliga hur en skärgårdskommun och glesbygd kan drabbas vid en eventuell avveckling. 

 

Rapporten behandlar även olika åtgärder för att åstadkomma belastningsminskningar, genom t.ex. 

olika kretsloppslösningar. Problemet med eutrofieringen av Östersjön är också ett 

gränsöverskridande problem varför det krävs samarbete med omkringliggande länder för att nå 

bästa möjliga lösningar. Flera av åtgärdsförslagen är i ett utvecklingsstadie och några ingår 

som”arbetspaket” i  flagship projektet ”hållbara vattenbruksmetoder” (AQUABEST) som Finland 

ansvarar för och som utgör en del av EU:s Baltic Sea Region Programme 2007-2013 och som ingår 

i EU:s strategi för Östersjön.  Inom projektet kommer en omfattande "code of best practices" för 

Östersjöns vattenbruk att utarbetas. Ålands landskapsregering ingår i planeringsgruppen och deltar 

som aktiv partner i projektet. Ålands fiskodlarförening r.f. deltar också som stödpartner. 

 

När det gäller t.ex. användning av musslor i foder, liksom kontrakterat fiske och icke-kommersiell 

Östersjöfisk som foderråvara så behöver teknik- och marknadsutveckling genomföras innan det är 

möjligt att använda sig av dessa åtgärder. Även olika former av ekonomiska styrmedel, t ex handel 

med utsläppsrätter diskuteras och där konstateras att det krävs ett omfattande arbete med att anpassa 

lagstiftning och etablera ett samarbete över nationsgränserna. Recirkulationsanläggningar kräver 

höga investeringskostnader, tillgång till vatten av bra kvalitet, billig energi, tillgång till marknader 

och teknisk support, vilket sannolikt styr etableringen av sådana anläggningar till platser som är mer 

lämpliga än skärgården. 

 

Idag finns det ett fiskfoder med lägre fosforhalt, det sk fytasfodret, som skulle kunna användas som 

bästa tillgängliga teknik. Det kan snabbt få ned fosforutsläppen med 20 %, men har ingen påverkan 

på kvävebelastningen. I dag finns det endast en fodertillverkare av detta foder i Norden. Eftersom 

det fortfarande kvarstår en del frågor bl.a. kring fodrets rent tekniska kvalitét så kan en utredning 

behövas. På kort sikt återstår därför möjligheter som foderutveckling (inklusive användning av 

strömming/vassbuk som foderråvara), byte av foder, utveckling av utfodringsteknik samt 

lokaliseringsstyrning.  

 

Såsom framgår av samrådsgruppens utredningar är det mycket svårt att i dagsläget bedöma hur 

stora belastningsminskningar som är möjliga inom de närmsta kommande åren, givet att man inte 

tvingar fram en avveckling av hela näringen. Flera av åtgärdsförslagen i kapitel 7 är i ett 

utvecklingsstadium och är snarare en fråga för framtiden. De möjligheter med potential för de 

största förbättringarna är åtgärder som görs gemensamt på Östersjönivå, t.ex. kretsloppsanpassat 

foder och ett fungerande system för handel med utsläppsrätter. Givet att fokus läggs på ett aktivt 
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deltagande i det utvecklingsarbete och det samarbete mellan näring och myndigheter på lokal och 

Östersjönivå som samrådsgruppen rekommenderar i denna rapport, finns det mycket goda 

möjligheter för att Åland till år 2021 kommer att kunna ha ett mer kretsloppsanspassat vattenbruk 

med betydande belastningsminskningar, kanske uppemot 20 % eller mer, trots bibehållen 

produktionsvolym.  
 

Rapporten avslutas med en redovisning om kunskapsluckor och de utredningar som behöver 

genomföras för att nå det önskade framtidsscenariot med ett mer kretsloppsanpassat vattenbruk. 

Mycket av det arbetet kan genomföras inom flagship-projektet ”hållbara vattenbruksmetoder” 

(AQUABEST) genom att Åland deltar aktivt. Inom det projektet finns det även ett arbetspaket som 

behandlar lagstiftningen. För Ålands del vore det t.ex. intressant att utreda hur sk 

vattenförbättringsöverskott kunde utnyttjas. 

 

Samrådsgruppens slutsatser:  

 De åländska fiskodlingarna står för en stor del av fosforutsläppen sett ur ett åländskt 

perspektiv räknat per capita, men är mycket små sett ur ett Östersjösammanhang.  

 Effekten lokalt på vattenkvaliteten är p.g.a. utspädningseffekten liten även vid mycket stora 

fiskodlingar om de placeras långt ut till havs i öppna områden. Effekten är betydligt större 

vid odlingar som placeras inomskärs i områden med liten vattenomsättning. En 

omlokalisering av odlingar till yttre vattenområden pågår successivt enligt nuvarande 

bestämmelser i förordning om fiskodling. Möjligheterna till off-shore odling bör utredas.  

 Fiskodlingar spelar en stor roll för den fortsatta överlevnaden hos vissa skärgårdskommuner 

och i glesbygd. En avveckling kan få stora konsekvenser såväl ekonomiskt som socialt. 

 Åland bör genomföra flera olika utredningar, dels inom flag ship-projektet ”hållbara 

vattenbruksmetoder” men även det som avser det mer fosforsnåla fytasfodret och dels 

gällande utfodringstekniken (Akvasmart) samt utnyttjande av vattenförbättringsöverskott 

och möjligheter till nyttjanderätt av allmänt vatten. Det behövs även en utredning gällande 

befintlig lagstiftning och längden på miljötillstånd. 

 Samarbete mellan myndighet och näring bör fortsätta för att upprätthålla god dialog och för 

att ge bästa förutsättningar för en positiv utveckling. 

 Ett långsiktigt principbeslut för vattenbruk liknande de som tagits fram för Finland och 

Sverige behövs även för Ålands del. 

Samrådsgruppen konstaterar även att de miljökonsekvenser som fiskodlingar står för redan har 

minskats väsentligt i enlighet med de målsättningar som HELCOM tidigare ställt. Men eftersom 

frågan om hur mycket Åland ska minska sina belastningar i förhållande till övriga länder inom 

BSAP ofta lyfts, föreslår samrådsgruppen att en anhållan skickas till ansvariga inom HELCOM för 

att utreda vad som skulle kunna vara en proportionerlig ”bördefördelning” för Åland uträknad på 

samma sätt och med samma metoder som för de övriga Östersjöländerna. 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Vattenbruket producerar hälsosam mat med en förhållandevis liten klimatpåverkan, samt skapar 

jobb och tillväxt på landsbygden, inte minst i glesbygd.
1
 Men det påverkar också miljön. Sett ur ett 

Östersjöperspektiv är omfattningen av de totala utsläppen från fiskodlingar liten jämfört med 

utsläppen från exempelvis jordbruk, trafik och bosättning, men lokalt kan fiskodlingens andel av 

utsläppen vara betydande.  

 

                                                      
1
 SOU 2009:26. Det växande vattenbrukslandet. 
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Östersjön är ett känsligt innanhav och förutsättningarna för nyetableringar av vattenbruk är därmed 

begränsade. Dock är det tänkbart med nyetablering om närsaltsbegränsande eller kompenserande 

åtgärder genomförs. Det är av högsta nödvändighet att noga väga fördelar mot nackdelar gällande 

samtliga miljöpåverkande näringsverksamheter samt att ta ett helhetsperspektiv vid formulering av 

policyn och lagstiftning. 

  

Ett åtgärdsprogram för vatten fastslogs av landskapsregeringen i december 2009 med målsättningen 

att fiskodlingar på sikt ska vara mer kretsloppsanpassade och utsläppsneutrala. I syfte att utreda 

förutsättningarna för detta bildades en åländsk samrådsgrupp med representanter från alla berörda 

parter där målsättningarna, utredningar, de konkreta åtgärderna och lagstiftningen rörande 

fiskodling diskuterades
2
 . Visionen och målsättningen enligt åtgärdsprogrammet är att allt åländskt 

vattenbruk ska vara kretsloppsanpassat och utsläppsneutralt på sikt. Den riktgivande målsättningen 

är att nettobelastningen ska minska i betydande grad till 2021.  

Samrådsgruppens arbete har resulterat i denna rapport. 

1.2 Rapportens syfte  

Vid samrådsgruppen inledande möten diskuterades gruppens arbetssätt och syfte. Det beslöts att 

gruppen skulle ta fram en rapport vars syfte är att utgöra ett beslutsunderlag för det 

genomförandeprogram som landskapsregeringen ska slå fast gällande detaljerade utsläppskrav och -

mål (Åtgärdsprogrammet för kust-, yt- och grundvatten 2009-2015). Målsättningen med rapporten 

är att presentera en objektiv och balanserad bild av den åländska fiskodlingsnäringen ur ett 

helhetsperspektiv –ekologiskt, socialt och ekonomiskt - för att möjliggöra en realistisk bedömning 

av de långsiktiga konsekvenserna av olika politiska beslut. Kunskapsluckor och osäkerhetsfaktorer 

som på ett betydande sätt påverkar vattenbrukets framtid på Åland ska också uppmärksammas. 

Samrådsgruppen har tagit landskapsregeringens övergripande mål och hållbarhetstänkande i 

beaktande vid rapportens genomförande. 

 

Landskapsregeringens övergripande mål är att stegvis införa ett hållbarhetstänkande i 

beslutsfattandet, vilket står beskrivet i landskapsregeringens handlingsprogram
3
 (sid 6); ”Större 

medvetenhet om balansen mellan samhällets resurser och behov kan möjliggöra en utveckling som 

inte kringskär kommande generationers möjligheter. Hållbar utveckling handlar om tre viktiga och 

sammanhängande delar, de ekologiska, ekonomiska och sociala.” I handlingsprogrammet finns 

också en vision om en levande landsbygd och skärgård: ”Landsbygden och skärgården skall 

utveckla sin dragningskraft som bosättnings- och företagsort med målsättningen att befolkningen 

och arbetsplatserna skall öka.”  

 

Landskapsregeringens policy för hållbar utveckling har sin grund i Bruntlandkommissionens vision:  

”[Hållbar utveckling är] en utveckling som tillgodoser behoven idag utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Inom hållbarhetsarbetet 

måste man se till såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Ekologisk hållbarhet 

handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga 

och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”. Social 

hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 

mänskliga behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga 

och materiella resurser på lång sikt.”
4
  

1.3 Rapportens upplägg 

Rapporten börjar med att beskriva övergödningsproblematiken i Östersjön och vattenbruket som 

internationell, nationell och lokal näring. Belastningsminskande åtgärder beskrivs på ett 
                                                      
2
 Beslut 6 S40 2.2.2010 Dnr S40/10/1/5 

3
 Handlingsprogram 2007för Landskapsregeringen  

4
 Landskapsregeringens hemsida 03/2011 http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/hallbar_utveckling.pbs 

http://www.regeringen.ax/socialomiljo/miljo/hallbar_utveckling.pbs
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övergripande sätt, dessutom behandlas den åländska fiskodlingens ekologiska, sociala och 

ekonomiska faktorer i olika scenarier. Specifik fokus läggs på Föglö, för att på ett konkret sätt 

beskriva fiskodlingens roll för glesbygden och i en skärgårdskommun. Rapporten avslutas med en 

diskussion om fiskodlingarnas framtid och vilka belastningsminskningar som är möjliga att 

genomföra på kort och lång sikt. 

 
 

2. Om Östersjön 
 

Östersjön är ett litet hav sett ur ett globalt perspektiv men är ekologiskt unikt eftersom det är ett av 

världens största bräckvattenområden. Det är ett artfattigt hav, i praktiken kan endast de tåligaste söt- 

och saltvattenarterna leva där. På grund av havets mycket speciella geografiska, klimatologiska och 

oceanografiska förhållanden är Östersjön mycket känsligt för människans påverkan. Östersjön har 

kontakt med världens hav vid de smala och grunda Belt-sunden. Den låga omsättningshastigheten 

gör att samma vatten kan finnas kvar i havet i 30 år. Detta tillsammans med den haloklin som finns 

på ca 70 m djup, med skikt av sötare lättare vatten och saltare tyngre, gör att det är en dålig 

omblandning och att vattnet syresätts dåligt på de djupare områdena. Ytterligare en konsekvens av 

omsättningstiden är att miljögifter stannar längre i systemet.
5
 

 
 

 
Figur 1.  Östersjöns tillrinningsområde (HELCOM). 
 

Några data
6
: 

Area: 415,266 km
2
 

Tillrinningsarea: 1,700 000 km
2
 

Medeldjup: ca 50 m 

Befolkning i tillrinningsområdet: 85 miljoner 

                                                      
5
 Rheinheimer, G., 1998. 

6
 Data från HELCOM 
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Utsläpp av kväve: 837 500 ton varav 25 % är atmosfärisk deposition (2009) 

Utsläpp av fosfor: 28 000 ton varav 1-5 % är atmosfärisk deposition (2009) 

Shipping: Ungefär 2000 fartyg av olika storlek färdas på havet vid varje given tidpunkt. 

 

Östersjön omges av nio länder och har i förhållande till sin yta ett mycket stort avrinningsområde, 

ca fyra gånger så stort som Östersjön i sig. Området är dels kraftigt industrialiserat och dels bedrivs 

det mycket jord- och skogsbruk där. Sammantaget leder det till att Östersjön är hårt ansatt av 

utsläpp från olika mänskliga verksamheter. 

2.1 Övergödningsproblematiken och ekosystemtjänster 

Tillförsel av näringsämnen till havet – främst kväve, fosfor och kisel – är en naturlig förutsättning 

för havets liv. När näringstillskottet ökar och blir för stort rubbas den naturliga balansen i 

ekosystemet och problem uppstår. För mycket näringsämnen leder till en ökad tillväxt av små 

växtplankton och algblomningar kan uppstå. För kraftig blomning av cyanobakterier (blågröna 

alger) krävs höga fosforhalter. Många arter av cyanobakterier kan som kvävekälla utnyttja (fixera) 

kvävgas som finns löst i vattnet, vilket ger dem en konkurrensfördel gentemot andra 

fotosyntetiserande plankton när kvävehalterna i vattnet är låga. Cyanobakterier gynnas av en god 

tillgång på biotillgänglig fosfor, låg halt organiskt kväve och varmt vatten
7
.  

 

Generellt sett är fosfor tillväxtbegränsande under hela året i Bottenviken och Bottenhavet. Fosfor 

och/eller kväve kan vara begränsande i vikar och andra kustnära områden av Egentliga Östersjön 

med långsam vattenomsättning.  I Egentliga Östersjön och Västerhavet är kväve tillväxtbegränsande 

under större delen av året. Här förbrukar ofta de växande algerna allt tillgängligt kväve under 

våren/sommaren. Den resterande fosforhalten är en viktig faktor för hur omfattande problem med 

blomning av kvävefixerande toxiska alger, blågröna alger, man får på sensommaren.  

 

Den näring som släpps ut längs kusten blandas med havsvattnet och avgör primärt vilka halter som 

kan uppmätas i vattenmassan, men även utbytet med sedimenten är en mycket viktig process. 

Balansen mellan näring, speciellt fosfor, i sediment och vattenmassa styrs i hög grad av 

syreförhållandena, och under perioder när syrefria bottnar utbreder sig kan betydande mängder 

fosfor frigöras. Näringshalterna i vattenmassan varierar också med säsongen beroende på 

algtillväxten. Övergödningsproblematiken i havet är således inte bara en fråga om den totala 

tillförseln av kväve och fosfor utan också om balansen mellan kväve och fosfor, havsströmmar samt 

omfattningen av syrefria bottnar.  

 

Dagens användning av fosfor är inte hållbar i längden och måste förr eller senare förändras. De 

brytvärda fosformineralerna är en ändlig resurs, även om de totala resurserna är mycket stora och 

beräknas uppgå till några hundra miljarder ton. Efter förädling till bl.a. fosforgödningsmedel och 

efter transporter sprids ämnena på åkrarna. Där tas de antingen upp av växterna, lagras i sedimenten 

eller läcker ut till sjöar och omgivande hav.  

 

De som kommer att ha störst nytta av att näringsämnen och därmed övergödningen minskar är i 

första hand övergödningskänsliga växter och djur samt människor som arbetar med kust och hav 

och som på olika sätt drar nytta av havets ekosystemtjänster. Det handlar t.ex. om yrkes- och 

fritidsfiskare, turistnäringen, det rörliga friluftslivet och om människor som bor nära havet. 

Ekosystemtjänster handlar också om biologisk mångfald och havets förmåga att rena föroreningar. 

 

Det är viktigt att människor får ökad kunskap och förståelse för de ekosystemtjänster som havet 

bidrar till och vad människans aktiviteter kan leda till. Bättre kunskap ökar förståelsen för att 

åtgärder behöver genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.  
                                                      
7 ”Mycket fosfor i Östersjön ger blomning av cyanobakterier”. En skrift från Sveriges tre marina forskningscentrum vid 

universiteten i Umeå, Stockholm och Göteborg. 
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Principen om att förorenaren betalar 

Inom miljölagstiftningen såväl nationellt som inom EU är en bärande princip den att förorenaren 

betalar. Om denna skulle tillämpas på miljöproblemet övergödning innebär det att samtliga 

verksamheter som ger upphov till näringsläckage skulle betala åtgärdskostnaderna. Det kan dock 

vara rimligt inom många områden att ge stöd för vissa åtgärder eftersom visst näringsläckage 

kommer från en mycket lång tids förorening. Vidare är det viktigt att balanserat beakta sociala, 

ekonomiska och ekologiska faktorer för att uppnå en hållbar utveckling. 

2.2 HELCOM:s aktionsplan för Östersjön (BSAP) 

HELCOM är ett samarbetsorgan mellan alla Östersjöländer och EU vars syfte är att skydda 

Östersjöns marina miljö mot alla former av förorening. Målet med HELCOM:s aktionsplan för 

Östersjön, Baltic Sea Action Plan (BSAP), är en god ekologisk status i egentliga Östersjön, Öresund 

och Kattegatt till år 2021. Målet har fyra delmål: 

 Östersjön opåverkad av övergödning 

 Livet i Östersjön ska vara opåverkat av farliga ämnen 

 En gynnsam bevarandestatus av Östersjöns biologiska mångfald 

 Miljövänlig sjöfart i Östersjön 

 

Planen innehåller ca 150 åtgärder och består av fyra huvuddelar samt fyra andra avsnitt. 

Huvuddelarna behandlar övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald och sjöfart. De övriga 

fyra avsnitten tar upp utveckling av utvärderingsinstrument och metoder, ökad medvetenhet och 

kapacitetsuppbyggnad, finansiering samt genomförande och revidering av planen. 

 

I introduktionen till HELCOM:s BSAP rapport konstaterar man att tidigare HELCOM insatser för 

att minska föroreningar och reparera skador på den marina miljön har lett till märkbara förbättringar 

på många områden och har bl.a. gett möjlighet för människor att bada på stränderna som en gång 

var förorenade och har hjälpt utrotningshotade populationer av djurlivet att återhämta sig. Men man 

konstaterar också att det fortfarande finns mycket kvar att göra, eftersom många av Östersjöns 

miljöproblem är svåra att lösa, och det kan ta flera decennier för den marina miljön att återhämta 

sig. Ytterligare framsteg kan dock inte uppnås enbart med hjälp av de gamla administrativa 

åtgärderna som gått ut på att samtliga utsläpp ska minskas lika mycket. Annorlunda metoder och 

nya skräddarsydda åtgärder krävs för att nå målet god ekologisk status. Minskningar av 

näringsämnen har hittills främst uppnåtts genom förbättringar vid stora punktkällor såsom 

avloppsreningsverk och avloppsvatten från industri. Att uppnå ytterligare minskningar kommer att 

bli en tuffare uppgift som kräver åtgärder för att hantera diffusa källor för näringsämnen såsom t.ex. 

avrinning från jordbruksmark
8
. 

 

Planer för ”Östersjön opåverkad av övergödning” 
Den största utmaningen i BSAP är att minska belastningen av näringsämnen. De totala utsläppen till 

Östersjön beräknades 2009 att uppgå till 837 500 ton kväve varav 25 % är atmosfärisk deposition 

och 28 000 ton fosfor varav 1-5 % är atmosfärisk deposition. Det övergripande målet enligt BSAP 

är ett Östersjön på 1950-talets eutrofieringsnivå. Länderna runt Östersjön måste därför ha vidtagit 

åtgärder mot såväl luftburen som vattenburen belastning av näringsämnen senast år 2016. Målet är 

att nå en god ekologisk status till år 2021.  

 

Enligt BSAP ska Östersjöländerna ta fram nationella genomförandeplaner. Planerna ska utvärderas 

vid ett ministermöte 2013. Åtgärderna inom den del som avser övergödning ska vara genomförda 

till år 2016 med vissa undantag när det gäller avloppsvatten. Åtgärderna är huvudsakligen inriktade 

på antropogena källor som t.ex. jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och luftutsläpp.  

                                                      
8
 HELCOM, BSAP (Baltic Sea Action Plan), 2009  
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För de ämnen som medför övergödning, kväve och fosfor, har bestämda utsläppskvoter fördelats 

mellan de olika länderna. Länderna får själva bestämma hur man i detalj ska uppfylla kraven. Enligt 

bördefördelningen ska Finland minska sin belastning till Finska viken med 150 ton fosfor och 1200 

ton kväve, vilket utgör 5% respektive knappt 3% av Finlands totala närsaltsutsläpp.   

 

I formell mening har inte HELCOM fastslagna siffror för hur mycket utsläppen måste minska i 

sydvästra Finland och på Åland.  

 

Jordbruket i tillrinningsområdet till den finländska delen av Skärgårdshavet är Finlands enda 

kvarvarande sk. ”Hot Spot” för övergödning. Därför har Finland meddelat att man i anslutning till 

HELCOM:s handlingsplan också kommer att minska utsläppen till Skärgårdshavet mer än vad som 

kalkylerats enligt bördefördelningen genom nationella åtgärder. "Det praktiska arbetet har redan 

inletts i god anda med producentorganisationerna för att minska utsläppen från jordbruket. Ett bra 

exempel är det treåriga pilotprojekt i sydvästra Finland där man söker och testar nya metoder för att 

förbättra vattenskyddet inom jordbruket"
9
. 

 

Fiskodlingarna i Skärgårdshavet och Ålands hav var tidigare också med på HELCOM:s lista över 

Hot Spots, men ströks år 2002 då de uppfyllt HELCOM:s krav på förbättringsåtgärder
10

.  

 

Ålands utsläpp sker huvudsakligen till Egentliga Östersjön och delvis till Bottenhavet. I de 

minskningssiffror som HELCOM fastställt ingår inte minskningsbehovet för Skärgårdshavet och 

Ålands skärgård. Dessa områden har utelämnats i beräkningarna på grund av brister i modellens 

förmåga att visa vad som händer i det skärgårdsrika gränsområdet mellan Bottenhavet och 

Egentliga Östersjön.  

 

Vid beräkningen av olika länders utsläppsminskningar och deras bördefördelning till Egentliga 

Östersjön så utgick man från vilken belastningsminskning som måste göras inom varje del av 

Östersjöregionen för att uppnå målet en god vattenkvalitet. I ett första steg har man räknat ut hur 

stora utsläppsminskningar man skulle få om man skulle förbättra avloppsvattenreningen i enlighet 

med EU:s avloppsvattendirektiv och motsvarande HELCOM rekommendation. Det resterande 

minskningsbehovet fördelades mellan de länder som angränsar till varje delbassäng i proportion 

med storleken på deras aktuella utsläpp, (efter att man dragit bort den del av belastningen som är 

kopplad till avloppsvattenreningen). På så sätt fick varje land tillgodogöra sig redan utförda åtgärder 

under perioden åren 2000-2006. 

 

Det går inte att dra någon exakt slutsats om hur stor "bördeandel" Åland ska stå för baserat på de 

siffror som finns tillgängliga. Det borde dock idag vara möjligt för ansvariga inom HELCOM att 

genom en särskild utredning bedöma vad som skulle vara en förhållandevis rättvis ”bördeandel” för 

Åland, där avvägningar görs mot andra länders andelar och totala belastning till Egentliga Östersjön 

 

Åland har tagit fram ett vattenåtgärdsprogram som kommer att innebära betydande 

utsläppsminskningar ifall det genomförs tillfullo. Ifall flera av de föreslagna åtgärderna och 

delmålen fram till år 2013 genomförs enligt programmet kan den beräknade utsläppsminskningen 

av kväve uppgå till ca 60 ton och ca 1,8 ton för fosfor/år
11

. Det bör påpekas att det finns stora 

osäkerheter i siffrorna, eftersom de delvis bygger på uppskattningar. 

                                                      
9
 Miljöministeriets hemsida, pressmeddelande 19.11.2007. 

http://www.environment.fi/default.asp?contentid=256519&lan=sv 
10

 HELCOMS hemsida, 03/2011 

(http://www.helcom.fi/projects/jcp/hotspots/en_GB/hotspot_list_deleted/?sort=Country) 
11

 Konsekvensbedömda åtgärder enligt tabell 19 i förvaltningsplanen. De åtgärder som ej tagits med är 

fiskfoderalternativen och recirkulationsanläggningar. 

http://www.environment.fi/default.asp?contentid=256519&lan=sv
http://www.helcom.fi/projects/jcp/hotspots/en_GB/hotspot_list_deleted/?sort=Country
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Strategier i Finland och Sverige för att minska fiskodlingarnas miljöpåverkan inom BSAP 
I Finlands handlingsplan för implementering av BSAP resonerar man enligt följande när det gäller 

fiskodlingar: ”De miljökonsekvenser som fiskodlingar står för har redan minskats väsentligt. Stora 

fiskodlingar har miljötillstånd med krav på verksamheten. För att minska belastningen idag så 

används olika åtgärder som t.ex. användning av foder med lågt fosforinnehåll och automatiserad 

utfodring. Dessutom bör belastningen från fiskodling minskas i områden med dålig miljöstatus. I 

handlingsplanen föreslås åtgärder och planer för lokalisering av lämpliga platser för fiskodlingen”.
12

 

 

På liknande sätt anger man inte heller några konkreta siffror för utsläppsminskningar i Sveriges 

förslag till nationell åtgärdsplan inom BSAP. Fokus läggs också här på lokaliseringsstyrning samt 

foder- och teknikutveckling: ”Storskalig fiskodling kan ge upphov till närsaltsutsläpp från 

foderrester och fekalier, öka risken för spridning av sjukdomar och parasiter och påverka den 

genetiska variationen i lokala bestånd. Det är därför viktigt att fiskodlingar lokaliseras till bästa 

möjliga plats för att undvika att komma i konflikt med fiske, sjötrafik, naturvårdsintressen, 

friluftsliv eller behov av dricksvattenförsörjning. Det är dessutom viktigt att foderanvändning, 

metoder och odlingsteknik inom vattenbruket utvecklas mot minskad näringsbelastning och 

minimering av smittospridning så att odling kan bedrivas på ett ekologisk hållbart sätt i 

framtiden.”
13

  

 

Slutsatser 
Eftersom frågan om hur mycket Åland ska minska sina belastningar i förhållande till BSAP lyfts 

gång på gång och Åland saknar tillgång till de siffror som ligger till grund för bördefördelningen för 

respektive land när det gäller Egentliga Östersjön så föreslår samrådsgruppen att en anhållan 

skickas till HELCOM för att få fram en proportionerlig "bördefördelning" uträknad på samma sätt 

och med samma metoder som för de övriga Östersjöländerna. 

 

Samrådsgruppens bedömning är att det finns goda möjligheter för Åland att inom ramen för 

åtgärdsprogrammet nå en ökad kretsloppsanpassning för vattenbruket och på så sätt hålla jämna 

steg med målsättningarna för belastningsminskning inom HELCOM/BSAP. Hur snabbt och hur 

omfattande denna utveckling blir är i huvudsak beroende på hur stora och hur framgångsrika 

satsningarna blir på kretsloppsanpassat foder, innovativ teknik (foder/utfodring mm), samt vilka 

möjligheter som tillgängliggörs i lagstiftningen och i odlingstillståndens utformning vad gällande 

t.ex. utnyttjande av förbättringsöverskott, kompensatoriskt fiske och handel med utsläppsrätter. För 

att nå goda resultat är det av största vikt att ett aktivt samarbete med övriga HELCOM nationer 

bedrivs kring dessa möjligheter, såsom inom det flagship-projekt som redan påbörjats och som 

ingår i EU:s strategi för Östersjön. 
 

2.3 Belastningen på Östersjön (sektorsvis) från Finland och Åland  

Under åren 1997-2001 var den årliga tillförseln av fosfor och kväve från fastlandet i Finland till 

Östersjön i medeltal 3 000 ton fosfor och 42 000 ton kväve till följd av mänsklig verksamhet. När 

man tar nedfallet av näringsämnen och den naturliga urlakningen med i räkningen, uppgår den 

totala fosforbelastningen till 4 200 ton per år och den totala kvävebelastningen till 84 000 ton per år. 

Då man jämför belastningen med motsvarande siffror för föregående fyraårsperiod (1992-1996), 

motsvarar den tillförda fosformängden tidigare belastningar medan kvävebelastningen ökade med  

8 000 ton. Fosfor- och kvävebelastningen från Finland utgjorde vardera ca 10 % av den totala 

näringsbelastning som når Östersjön via floder, älvar och avfallsvatten. 

 

                                                      
12

 Implementation of HELCOM´s Baltic Sea Action Plan (BSAP) in Finland. Status Report 17 May 2010. 
13

 Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan – Förslag till nationell åtgärdsplan. Rapport 5985. Juli 2009. 
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Nedanstående tårtbitsdiagram visar den sektorsvisa fördelningen av kväve- och fosforbelastning i 

Skärgårdshavet. Fiskodlingsnäringen står för 6 % av fosfor- och 2 % av kväveutsläppen.  

 

 

 
 

 
 
 
Figur 2a och 2b. Den sektorsvisa fördelningen av fosfor- och kvävebelastningen i Skärgårdshavet (2002-2005)

14
 

 

De totala utsläppen på Åland beräknades år 2007 till 760 ton kväve och 43 ton fosfor
15

, utan 

atmosfärisk deposition. I figur 3 och 4 visas fosfor- respektive kväveutsläppen från olika källor på 

Åland 1994-2007. Utsläppen från fiskodlingarna beräknades år 2007 till 244 ton kväve och 28 ton 

fosfor, vilket är en något högre kvävenivå jämfört med 2005 års siffror: 228 ton kväve och 28 ton 

                                                      
14

Jari Setälä, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI 
15

 Källa: Landskapsregeringens miljöbyrå. Beräkningarna bygger huvudsakligen på schablonberäkningar, utom för 

fiskodlingarna. 
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fosfor
16

. År 2005 stod fiskodlingen för en tredjedel av den lokala kvävebelastningen och mer än två 

tredjedelar av den lokala fosforbelastningen på vattendrag. 

 

Förutom lokala belastningskällor är även de atmosfäriska utsläppen (kallad atmosfärisk deposition) 

av fosfor och kväve betydande. Dessa utsläpp kommer inte bara från åländska källor. Depositionen 

av kväve motsvarade 2072 ton och 39 ton fosfor (2007). Gällande fosforbelastningen motsvarar de 

atmosfäriska utsläppen ungefär hälften av de totala utsläppen. Gällande kvävebelastningen 

motsvarar de atmosfäriska utsläppen ungefär tre fjärdedelar av de totala utsläppen. 

 
Figur 3.  Fosforbelastning på Åland 1994-2007

17 
  

 
Figur 4. Kvävebelastningen på Åland 1994-2007

18
 . 

 

 

Utsläppen från Åland är mycket små sett ur ett Östersjöperspektiv. I proportion till den totala årliga 

tillförseln av närsalter till Östersjön står den åländska fiskodlingen för ca 0,29 promille av fosforn 

och ca 1 promille av kvävet. Lokalt är fiskodlingens andel av utsläppen betydande, räknat per 

capita. Att fiskodlingarna står för en förhållandevis stor del av utsläppen på Åland beror på att 

                                                      
16

 Landskapsregeringens miljöbyrå.  Åtgärdsprogram för Ålands kust-, yt- och grundvatten 
17

 Landskapsregeringens miljöbyrå, diagram upprättat av Hans Dahlin. 
18

 Landskapsregeringens miljöbyrå, diagram upprättat av Hans Dahlin. 
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fiskodlingen är omfattande jämfört med andra regioner men också på att storleken av andra 

utsläppskällor är betydligt mindre. Stora, tunga industrier saknas och jämfört med t.ex. sydvästra 

Finland är utsläppen från avloppsreningsverk och jordbruk mycket små på Åland. Figur 5 nedan 

visar var de huvudsakliga belastningskällorna är belägna på Åland. 

  

 
Figur 5. Belastningskällornas utbredning på Åland

19. Figuren är framtagen med data från 2009. 

 

Om man räknar in alla källor är utsläppen per capita stora på Åland. Utsläppen per capita beror per 

definition i hög grad på vilket område man beskriver. En fiskodling i t.ex. Sottunga kommun skulle 

medföra en mycket stor ökning av kommunens utsläpp per capita, medan en lika stor odling belägen 

inom Mariehamns stads vattenområde skulle ge ca 1000 ggr mindre utsläpp per capita.  

2.4  Förutsättningar för fiskodlingar i Östersjön 

Övergödningen av hav, sjöar och vattendrag orsakar problem och det innebär att alla verksamheter 

som bidrar till utsläpp av närsalter måste verka för att minska dessa, samtidigt som hela 

livsmedelsproduktionen behöver utvecklas ytterligare till en bärkraftig långsiktigt uthållig 

produktion. Vattenbrukets utsläpp av närsalter har i vår närregion varit en av de mest betydelsefulla 

faktorerna som har begränsat dess utveckling. Även om närsaltstillskottet från odlingsanläggningar i 

skärgårdsområden på Östersjönivå kan vara mycket litet i jämförelse med andra utsläppskällor 

bedöms utsikterna för en expansion av fiskodling i dessa områden som mycket små. Östersjön är 

sedan många decennier utsatt för en mycket omfattande mänsklig påverkan, särskilt den södra delen 

                                                      
19

 Miljöbyrån, Landskapsregeringen 03/2011. 
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är hårt drabbad av övergödningen. Med detta som bakgrund är det svårt för vattenbruket som en 

relativt ny företeelse att etablera sig som en accepterad och önskvärd näring i Östersjön; detta trots 

att efterfrågan på fisk ständigt ökar både regionalt och globalt och trots att näringen gjort stora 

miljöförbättrande framsteg, främst i form av effektiviserat foder/utfodring. 

 

Ifall man önskar öka fiskproduktionen och därmed öka arbetstillfällen samt tillväxten ute i 

landsbygden, måste man ta flera saker i beaktande som t.ex. att vidta belastningsminskande åtgärder 

och att placera odlingen där miljöeffekterna kan minimeras så mycket som möjligt. 

 

Ett möjligt sätt att utöka matfiskodlingen i Östersjön utan att öka närsaltsbelastningen kan finnas 

om alternativ odlingsteknik används, exempelvis täta kassar eller landbaserad odling. Annan 

odlingsteknik än öppna kassar kan dock i framtiden skapa möjligheter till odling även i denna 

region. För att nå dit krävs emellertid en avsevärd satsning på utveckling och utprovning av sådan 

teknik. Förbättrade foder, förbättrad foderkonvertering eller utvecklad reningsteknik som medför att 

utsläppen totalt sett minskar är också en möjlig väg att gå för att uppnå utsläppsneutrala 

nyetableringar. 

 

En annan möjlighet är att odlare vidtar kompensatoriska åtgärder för att ta närsalter ur vattnet. Detta 

skulle t.ex. kunna ske genom kontrakterat fiske eller musselodling.
20

 Dessa åtgärder kräver dock ett 

visst utvecklingsarbete. Ifall man ser till Östersjön ur ett helhetsperspektiv så kan även anläggande 

av våtmarker/våtmarkslösningar i jordbruksintensiva områden på annan plats, med avrinning till 

havet, räknas till de kompensatoriska åtgärderna. Men detta förutsätter ett system med 

utsläppshandel för alla verksamheter som belastar miljön. 

 

Mindre problematisk ur närsaltsynpunkt ter sig Bottenhavet, norr om Åland hav. Här är emellertid 

temperaturförhållandena inte lika gynnsamma. Förhållandena kan dock förändras framöver i och 

med klimatförändringen med förflyttade klimatzoner, förlängda vegetationsperioder, invandring 

osv. 

 

Allmänhetens attityder till vattenbruk 
Allmänhetens attityder till vattenbruk skiljer sig åt. I vissa områden välkomnas nyetableringar av 

företag och möjliga nya arbetstillfällen, medan opinionen i andra delar domineras av en skeptisk 

inställning och oro för kommande påverkan på närmiljön. För den lokale entreprenören är det 

såklart viktigt med ett gott samarbete och en god dialog med det omgivande samhället. Människors 

oro måste tas på allvar, särskilt då en verksamhet uppfattas som ett miljöhot eller ett intrång i 

möjligheterna till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv. Därför är det extra viktigt att kunna 

bemöta frågor från allmänheten med ett gediget och nyanserat faktaunderlag, samt ge möjlighet till 

dialog. 

 

Det finns anledning att tro på möjligheten av en förändrad och mer positiv inställning till vattenbruk 

framöver. Insikten att det traditionella fisket inte längre kan växa och klara en ökad efterfrågan och 

att många arter redan är överfiskade har under de senaste åren blivit alltmer utbredd. Insikten växer 

även att ett vattenbruk, bedrivet på rätt sätt, är ett i jämförelse med annan animalieproduktion 

klimatmässigt bättre sätt att producera mat. Samtidigt har intresset för mat, och nyttig sådan, vuxit 

och där har fisk med bland annat högt omega-3 innehåll visat sig vara ett ur hälsosynpunkt mycket 

värdefullt livsmedel. Andra faktorer som är viktiga är en ökad professionalisering bland aktörerna, 

medvetenhet i branschen om miljöfrågor och den tekniska utvecklingen inklusive foderkvalitet och 

utfodringsrutiner. 
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Attitydproblemet är ett hinder för utveckling som påverkar odlarna, potentiella nya företagare och 

andra aktörer i branschen. Att få till stånd en ändrad mer nyanserad attityd till odling bör nu vara 

såväl möjligt som önskvärt .
21 

2.5 Klimatförändringar och dess effekter 

Klimatet påverkar tillrinningen av vatten, närsalter och gifter från land, temperaturen och därmed 

betingelserna för det biologiska livet och övergödningen. Vattenkvalitet, salthalt och 

syrgasförhållanden påverkas också av frekvensen av de stormar som leder till stora inflöden. 

 

Den globala uppvärmningen påverkar även vattenstånden i Östersjön. På lång sikt medför ett ökat 

vattenstånd och eventuellt ändrade vindförhållanden nya villkor för den fysiska planeringen, 

sjöfarten och infrastrukturen längs kusterna, exempelvis hamnanläggningar. Såväl sjöfart som 

ekosystem påverkas också av att lindrigare vintrar förväntas minska isutbredningen. 

 

De effekter som är att vänta mot slutet av detta århundrade är en temperaturhöjning i Östersjön med 

uppemot 2-4 grader. Ökad nederbörd och avrinning leder till minskad salthalt. Växtperioden blir 

längre och syrehalter och pH kommer också att förändras. Sammantaget kommer alla dessa 

förändringar att leda till en påverkan på både fiskbestånden och skaldjuren. Torsk kommer få svårt 

att överleva när vattnet blir mindre salt och förändringen av pH-värdet innebär att vissa skaldjur inte 

kan överleva
22

. 

 

3. Vattenbruket i omvärlden 

3.1 Förutsättningar för hållbara livsmedel  

En förutsättning för en positiv utveckling av det åländska vattenbruket är att det är såväl, 

ekonomiskt som ekologiskt bärkraftigt. En utveckling måste baseras på en långsiktig ekonomisk 

lönsamhet samtidigt som verksamheten måste bedrivas inom ekologiskt hållbara ramar. För 

ekologisk bärkraftighet gäller samma grundläggande förutsättningar för vattenbruk som för annan 

livsmedelsproduktion: 

1. att näringsämnena ingår i spårbara kretslopp, 

2. att energin är förnybar, 

3. att näringen ger ett nettobidrag till livsmedelsförsörjningen samt 

4. att verksamheten inte leder till en icke-reverisbel (bestående) förändring av omgivande 

ekosystem. 

 

Det råder ingen tvekan om att odling av fisk och skaldjur (musslor och ostron) har en potential att 

utvecklas till ett i förhållande till annan produktion mycket klimatsmart sätt att producera animaliskt 

protein. Den mat vi äter beräknas stå för 20-30 procent av mänsklighetens totala klimatpåverkan.  

 

Enligt en aktuell amerikansk undersökning, refererad i World Aquaculture (september 2008, vol 39 

no 3) släpper odling av regnbåge ut avsevärt mindre växthusgaser än produktion av nötkött. 

Produktion av fisk och skaldjur sker utan att metan frigörs. Produktionen av ett kilo ko kräver 

ungefär 200 gånger större areal än ett kilo odlad fisk. Det går, enligt undersökningen, åt dubbelt så 

mycket vatten för att producera ett kilo nötkött än ett kilo regnbågskött. Dock har man inte tagit 

hänsyn till att vattenhalten och energimängden skiljer mellan fodren. 

 

En rapport visar att denna resurseffektivitet beror på att fisk inte behöver använda någon energi för 

att balansera värmen i kroppen. Inte heller behöver fisk kämpa mot gravitationen, vilket 
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landlevande djur måste göra. För att få ett bättre och mer konkret underlag är det viktigt att 

forskning genomförs av klimatkonsekvenserna från nordiska vattenbruk.
23

 

3.2 Vattenbruket internationellt och inom EU 

Globalt har vattenbruket de senaste decennierna varit den del av livsmedelssektorn som har vuxit i 

särklass snabbast. Snart är varannan matfisk i världen odlad. FN:s livsmedelsorganisation FAO har 

visat att vattenbruket måste expandera kraftigt om mänskligheten ska fortsätta att konsumera fisk 

och skaldjur i samma omfattning som idag. Den årliga produktionen inom EU ligger på ca 1,3 

miljoner ton till ett värde av ungefär 2,9 miljarder euro
24

. Sektorn sysselsätter direkt ca 65 000 

personer. Det europeiska vattenbruket kan delas in i tre grenar: odling av havsfisk, sötvattensfisk 

och skaldjur. De viktigaste arterna som odlas är blåmussla och regnbåge. 

 

Det europiska vattenbruket står för endast 2 % av världens totala vattenbruksproduktion. Det kan 

konstateras att den totala produktionen i vattenbruken inom EU har stagnerat i kontrast mot den 

höga tillväxttakten inom sektorn i den övriga världen. För att försöka åstadkomma en förändring av 

dessa trender publicerades ett nytt meddelande från Europeiska kommissionen
25

, där myndigheter 

och berörda parter på EU-, nationell och lokal nivå uppmanas att arbeta tillsammans för att frigöra 

den potential som finns för utveckling av EU:s vattenbruk, samtidigt som man slår vakt om den 

miljömässiga hållbarheten och högsta tänkbara hälsonormer.  

3.3 Vattenbruket i Finland 

Matfisk har producerats i Finland sedan 1960-talet. I början skedde produktionen i liten skala, ofta 

som bisyssla vid sidan om någon annan verksamhet. Fiskodlingen växte i takt med den globala 

utvecklingen ända fram till 1980-talet, varefter tillväxten stagnerade. Figur 6 nedan visar 

exempelvis att utvecklingen av produktionen av regnbåge stagnerat i Finland, samtidigt som den 

ökat kraftigt i Chile och Norge. I figuren syns också tydligt att norsk och chilensk lax produceras i 

mycket större mängder än regnbågen. 

  
Figur 6. Totalproduktion av regnbåge i Chile (grön), Norge (blå) och Finland (röd), samt lax i Norge (rosa) och Chile 

(lila) under åren 1980-2008
26
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Små enheter och andra produktionsstyrande faktorer har försvagat näringens verksamhets-

betingelser, den internationella konkurrensen har drabbat den ekonomiska lönsamheten mycket hårt. 

Den största tillväxthämmande faktorn har varit miljötillståndens krav på en minskad 

miljöbelastning. Vattenbruket var den enda sektorn som uppnådde de nationella målen för 

reducering av belastningen enligt målprogrammet för vattenskyddet fram till år 2005. Omkring en 

tredje del av utsläppsminskningen beror på minskad produktion och resten bygger på aktiva 

utvecklingsinsatser inom sektorn, i synnerhet på en effektiviserad användning av foder
27

. 

 

 

 
Figur 7. Statstik över finländsk fiskkonusmtion 1981-2006

28
.  

 

 

Sedan EU-inträdet har den ökade fiskkonsumtionen och tillväxten inom förädlingssektorn för det 

mesta byggt på vattenbruksproducerad importfisk och andelen inhemskt producerad fisk har 

minskat betydligt. Ur figur 7 framgår att importerad fisk, främst laxfisk successivt har ersatt den 

inhemskt producerade regnbågen samt viltfångade strömmingen. 

 

Målbild för det finska vattenbruket år 2015   

Under 2009 tog statsrådet ett principbeslut om ett nationellt vattenbruksprogram. Syftet med 

programmet är att ”skapa internationellt konkurrenskraftiga verksamhetsbetingelser för vattenbruket 

och därmed förutsättningar för en hållbar tillväxt i produktionen och självförsörjning med odlade 

laxfiskar”. Vattenbruket anses vara ett ekologiskt effektivt sätt att producera mat och därför en 

önskvärd och konkurrenskraftig primärproduktion i Finland, som skapar arbetstillfällen i perifera 

områden där den har hög lokalekonomisk betydelse. Enligt rapporten anses Finland vara ett 

föregångsland när det gäller kompetens hos och utveckling av hållbart vattenbruk samt förvaltning 

av verksamheten. Figur 8 sammanfattar de tre hållbarhetsdimensionerna för det finska vattenbruket. 
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Figur 8. Sammanfattning av de ekonomiska, sociala och ekologiska faktorerna för hållbart vattenbruk i det nationella 

vattenbruksprogrammet 2015. 

 

Målsättningar inom programmet: 

 

o Vattenbruksproduktionen behöver diversifieras och möjligheterna till tillväxt bli mer 

effektivt utnyttjade. 

o Större produktionsenheter för att förbättra konkurrenskraften. 

o Stöd (ekonomiskt och politiskt) till spetsföretag som satsar på innovativ teknologi samt 

diversifiering och påtaglig utökning av produktionen. 

o Nyetablering av näringen i vattenområden som lämpar sig för odling, där de inte försämrar 

områdets övriga användningsbehov. 

 

För att uppnå dessa målsättningar rekommenderas specifika åtgärder, bland annat: 

 

o Långvariga miljötillstånd för tillräckligt stora produktionsenheter. Tillstånden baseras på 

totalmängden näring i fodret. 

o Odlare som vidtar frivilliga åtgärder för att avlägsna närsalter (fiska skräpfisk, musselodling 

etc) eller byter ut fodret mot foder som producerats av Östersjöfisk får mer generösa 

odlingstillstånd. 

o TE-centralerna (arbets- och näringslivscentralerna) utarbetar en regional plan för 

lokaliseringsstyrning av vattenbruket (anvisar lämpliga områden för odling)i samarbete med 

näringen, forskningen, landskapsförbunden och miljöcentralerna. 

o Odlings- och marknadsstudier kring nya odlingsarter (Vilt och fiskeriforskningsinstitutet). 

o Höjt investeringsstöd för företag som utarbetar en plan för verksamheten. 

o Begränsning av närsaltsbelastning från fiskodling endast i områden där sämre ekologisk 

status än "god", eller risk för att försämra "god" status till sämre. I första hand anvisas 

odlingar med för hög belastning till bättre lämpade områden. Där fiskodlingen inte riskerar 

att försämra "god" vattenstatus, kan odlingsmängden utökas. 

o Om en odlare fiskar skräpfisk eller odlar musslor, får denne odla 10 ton mer fisk, för varje 

11 tons fångst. Använder den foder tillverkat av Östersjöfisk ges ett 1,5 ggr större 

miljötillstånd för utsläpp av närsalter, givet att den lokala miljön tål det. 
 



 21 

Finland ansvarar för flag-ship projektet ”hållbara vattenbruksmetoder” som ingår i EU:s Baltic Sea 

Region Programme 2007-2013. Inom projektet kommer en omfattande "code of best practices" för 

Östersjöns vattenbruk kommer att utarbetas. Landskapsregeringen är aktiv inom projektet.  

3.4 Vattenbruket i Sverige 

År 2009 producerades 7 225 ton matfisk inom svenskt vattenbruk, varav nästan 2 500 ton odlades i 

havet. Regnbågen utgör ca 90 % av den odlade matfisken och man har drygt 80 odlingsenheter i 

landet
29

 . 

 

Det svenska jordbruksdepartementet tog år 2009 fram en utredning kring vattenbrukets framtid i 

Sverige, med titeln ”Det växande vattenbrukslandet” (SOU –Statens offentliga utredningar)
30

. 

Syftet med dokumentet är att föreslå åtgärder så att ett ekologisk och ekonomiskt bärkraftigt 

vattenbruk ska kunna utvecklas. Ett förslag till handlingsplan med 13 punkter föreslås för att ge 

förutsättningar för en utveckling av den svenska vattenbruksnäringen. Ett genomförande av 

handlingsplanen kräver en ekonomisk satsning från statens sida, som ska ses som en investering i 

nya jobb, regional utveckling och tillväxt. 

 

Handlingsplanen består av följande punkter: 
 

 En nationell strategi utarbetas för att ge vattenbruket förutsättningar att växa inom 

ekologiskt hållbara ramar. Strategin syftar även till att modernisera och förändra attityden 

till vattenbruk i positiv riktning. 

 En samordning av vattenbruksfrågorna genomförs. 

 Regelförenkling och minskad byråkrati. 

 En förbättrad planering är viktig för att underlätta etablering av nya vattenbruksföretag. 

 En förbättrad miljöuppföljning behövs för att ge bättre underlag för 

vattenbrukssatsningar. En standardmodell, anpassad till nordiska förhållanden, tas fram för 

beräkning av närsaltbelastning. 

 Marknadsföring och information är av stor betydelse för att vattenbrukets produkter ska 

bli framgångsrika på marknaden. Stöd ges därför till en femårig informationssatsning om 

fördelarna med odlad fisk/musslor, som näringen genomför tillsammans med branschen i 

övrigt. 

 Kvalitetssäkring och certifiering ökar trovärdigheten för produkterna. Näringen uppmanas 

att lansera ett gemensamt varumärke för och certifiering av miljö- och klimatvänliga 

svenskproducerande vattenbruksprodukter. Branschriktlinjer utarbetas. 

 Utbildning och kompetensutveckling är centrala insatser för att vattenbruksnäringen ska 

utvecklas och professionaliseras. Ett särskilt, frivilligt ”odlarkörkort” i form av 

kunskapsbevis för vattenbruk införs. Utbildningen kan gärna ske i samverkan med våra 

nordiska grannländer. 

 Forskning och utveckling är ett strategiskt område för vattenbruksnäringens utveckling, 

såväl när det gäller näringens kortsiktiga behov av tillämpad forskning som samhällets mer 

långsiktiga mål. Forskning behövs när det gäller foder, genetik, fiskhälsa, fisksjukdomar, 

teknikutveckling, vattenbrukets miljökonsekvenser och näringsämnenas kretslopp. 

 Odlingsmaterial av hög kvalitet måste säkras för att näringen ska kunna utvecklas. Statens 

stöd till arbetet med avel är därför mycket betydelsefullt. 

 Förbättrad kapitalförsörjning är av central betydelse för att vattenbruksnäringen ska 

kunna växa. Därför bör staten göra en riktad satsning på detta område. Generellt förbättrad 

tillgång till riskkapital för företagande på landsbygd, särskilt glesbygd, är en nyckelfråga att 

lösa för framtiden. 
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 Samverkan med EU och övriga grannländer bör utvecklas. Vattenbruket är fortfarande 

en liten näring som har mycket att vinna på samarbete över gränserna. 

 En särskild utredning för kompensationsodling. 
 

4. Den åländska fiskodlingen  
 

På Åland har vattenbruket sedan 1978 dominerats helt av odling av matfisk i nätkassar i havet. 

Produktionen har under många år uteslutande utgjorts av regnbågslax med en slaktvikt på 1 - 3 kg, 

men under det senaste decenniet har även siken utvecklats som odlingsart och i dagsläget 

produceras en mindre mängd sik, som fortfarande betraktas som en ny odlingsart. Sedan 

vattenbruksnäringens expansion på Åland har det skett en positiv utveckling både avseende teknik 

och kunskap. Förekomsten av omfattande regnbågsodlingar i närregionen och övriga Europa 

medför en utsatt konkurrenssituation för de åländska företagarna. Lönsamma alternativa 

odlingsmetoder för de odlade arterna finns inte i dagsläget (se avsnitt med recirkulation och slutna 

kassar. 

 

Näringen regleras genom miljötillstånd och bestämmelser om plats för lokalisering finns i 

landskapsförordning. Tillståndshavaren utför årliga provtagningar i enlighet med fiskodlingens 

miljökontrollprogram för att kontrollera verksamhetens inverkan på vattendraget. 

 

På Åland har det en längre tid funnits ett starkt politiskt tryck att minska näringsämnesutsläppen 

från fiskodlingen, då dessa utsläpp utgör den avgörande största delen av de åländska per capita 

utsläppen av närsalter, främst fosfor. I miljöhandlingsprogrammet 2005-2008 beslöt 

landskapsregeringen att fosfor- och kväveutsläppen från fiskodlingarna skulle minska med 80 % till 

år 2015 jämfört med medeltalet för åren 2001-2003. Målsättningen var att inom ramen för dessa 

miljömål bibehålla en så omfattande fiskodlingsnäring som möjligt för att trygga och öka 

skärgårdens och glesbygdens nuvarande arbetsplatser och den samhällsekonomiska nytta som 

näringen i övrigt ger. En utredning genomförd av vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
31

 visade att 

målsättningen inte gick att förverkliga inom ramen för de miljömål man beslutat om. Utredarna 

förespråkade istället fokus på lokaliseringsstyrning och en kretsloppsanpassning av näringen. 

Dessutom konstaterade de att i sådana fall att fiskodlingens produktion minskas avsevärt behövs ny 

kunskap för att utveckla alternativa näringar.  För att uppnå dessa stränga miljömål hade lagstiftning 

för att förbjuda fiskodling sannolikt krävts. Resultatet blev nu istället att fiskodlingsföretagen drevs 

vidare mot en oviss framtid, vilket har varit negativt för näringens utveckling.  

 

I december 2009 fastslog landskapsregeringen ett vattenåtgärdsprogram för perioden 2009-2015, 

upprättat i enlighet med vattenlagen för Åland och EU:s vattendirektiv. Landskapsregeringens 

vision på lång sikt är att allt vattenbruk ska vara kretsloppsanpassat och utsläppsneutralt och 

målsättningen är att betydande minskning av nettobelastningen ska ske till år 2021. Det är av stor 

vikt att målsättningar och tidsramar är realistiska och att näringen är involverad i arbetet.  

 

Viktiga konkreta åtgärder som utförts under 2010 är bildandet av en åländsk samrådsgrupp med 

berörda aktörer, inledande av samarbete med närregioner och deltagande i vattenbruksprojekt inom 

Östersjöns aktionsplan (BSAP) och inom EU för att arbeta för en harmoniserad utveckling av 

vattenbruket på Östersjönivå och möjligheter att dra nytta av kunskap och forskning från övriga 

länder. Genom ett aktivt deltagande i olika vattenbruksprojekt har landskapsregeringen möjlighet att 

vara pådrivande för en hållbar utveckling av Östersjöns vattenbruk. Problemet med eutrofieringen 

av Östersjön är gemensamt, varför det krävs samarbete för en lösning. Åland saknar i dagsläget ett 

långsiktigt principbeslut för vattenbruket, såsom tagits fram i Finland och Sverige. Ett liknande 

policy-dokument behövs även för det åländska vattenbruket.   
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Nedan görs en genomgång av de ekologiska, sociala, och ekonomiska effekterna av den åländska 

fiskodlingen. 

4.1 Ekologiska faktorer 

Fiskodling påverkar vattenmiljön främst genom utsläpp av närsalter, men också genom biologisk 

syreförbrukning, användning av kemikalier och antibiotika, bakteriell påverkan samt påverkan vid 

fiskberedning. Hur olika vattenområden reagerar på ökad näringstillförsel beror på årlig belastning 

och vattenutbytet i området (s.k. hydrologisk belastning). Ett område med en liten vattenomsättning 

påverkas mer än ett område med en stor omsättning. Placeras en odling i ett vatten där vind- eller 

vågexponeringen är liten, t.ex. i instängda vikar eller mer eller mindre inneslutna skärgårdsfjärdar, 

där vattenomsättningen är starkt reducerad jämfört med den öppna kusten, blir alltså miljöpåverkan 

större. Lokala effekter av belastningen kan vara förhöjda fosfor- och kvävehalter, ökad biomassa 

och produktion av växtplankton, minskat siktdjup, ökad förekomst av påväxtalger och ökad 

organisk belastningen till sediment. 
 

Många gånger är det svårt att utanför odlingens omedelbara närhet se någon direkt påverkan från 

fiskodlingen.
32

 Den långtidsutvärdering av det gemensamma miljökontrollprogrammet för 

fiskodlingarna på Åland som landskapsregeringen lät göra 2005 konstaterades att på platser med 

god vattenomsättning har man små skillnader i vattenkvalitet mellan området närmast en fiskodling 

(< 1000 meter) och områden längre bort som inte antas påverkas av fiskodlingar. Skillnaderna är så 

små att de ibland inte är detekterbara med de övervakningsmetoder som använts. I mer skyddade 

och avgränsade vattenområden påvisades vid utvärderingen större skillnader mellan kontrollpunkter 

och referenspunkter.  

 

I undersökningen utvärderades 55 kontrollpunkter fördelade på ca 20 odlingar. Vid tio av dessa 

kontrollpunkter fann man en direkt skillnad mellan kontroll-och referenspunkt. Vanligast var 

skillnader i siktdjup, syrgasmättnad i bottenvatten och klorofyllhalt. 

 

Om man undersökte utvecklingen över tiden var skillnaden mellan kontroll- och referensområden 

något större. I 45 % av fallen uppvisades en skillnad i trend vilket tolkades som en effekt av 

fiskodlingsverksamheten. Rättvisande jämförelser vad gäller bottenfaunasamhällets utveckling över 

tiden vid kontrollpunkt kontra referens kunde endast göras för fem punkter till följd av skillnader i 

hydromorfologisk karaktär och bottentyp. En påverkan av fiskodlingsverksamhet kunde detekteras 

vid två av dessa punkter
33

.  

 

Andra undersökningar som gjorts vid landskapsregeringen och observationer vid enskilda 

fiskodlingar visar att man kan ha en tydlig ansamling av sedimenterat material från fiskodlingar i 

vikar och skyddade och avgränsade områden. I mer öppna områden sker transporteras sedimenterat 

material dock ofta snabbt bort från fiskodlingsområdet (muntlig uppgift miljöbyrån).   

 

Närsaltutsläpp från fiskodling har sitt ursprung i fiskfodrets innehåll av näringsämnen. Dessa tas i 

olika grad upp av fisken och överskottet tillförs miljön (se figur 9). Kvävet utsöndras främst som 

ammonium via gälarna, medan fosfor till större del finns bundet i fekalierna. Fekalierna tillför också 

organiskt material som kräver syre vid nedbrytningen. 
 

 

 

 

                                                      
32

 Allmänna råd 93:10. Fiskodling. Planering, tillstånd, tillsyn.  
33

 Gustafsson et al. Naturvatten i Roslagen AB (2006). Långtidsutvärdering av det gemensamma 

miljökontrollprogrammet för fiskodlingarna 1993-2003 
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Figur 9. Flöden av näringsämnen från en kassodling. 
 

Av fekalier och foderrester sedimenterar en del på bottnen, medan resten sprids i omgivande vatten. 

Inom vilket område spillet sprids och sedimenterar beror framför allt på strömförhållanden vid 

odlingen. 

 

Hur stor del av fosforförlusten som är biologiskt tillgänglig på längre sikt beror på flera faktorer 

som fodertyp, sedimentförhållanden (turbulens, temperatur, salthalt, syrgas, pH, mikrobiell 

aktivitet, mm), samt hur olika organismer i näringskedjan nyttjar det sedimenterande materialet. 

Studier i sjöar med kassodling har visat att den totala fosforförlusten över längre tid ligger på ca 65 

%, dvs minst 2/3 av förlusten är biologiskt tillgänglig. I kustområden med stor andel transport- och 

erosionsbottnar kan dock återlösningen av sedimenterat fosfor vara mycket stor, vilket innebär att i 

princip all fosfor blir tillgänglig för primärproduktionen förr eller senare. Det är således mycket 

svårt att med någon säkerhet kvantifiera hur mycket av fosforn från fiskodling som är biologiskt 
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tillgänglig över tiden. Det är därför rimligt att använda den totala fosforförlusten från odling vid 

effektberäkningar.
34

 

4.1.1 Belastningsstatistik från åländsk fiskodling 

Närsaltbelastningen från fiskodling har länge varit ett omdiskuterat ämne, speciellt på Åland. 

Figur 10 visar produktionen av odlad fisk på Åland sedan början av 80-talet fram till 2009, samt 

trenderna för fosfor- och kväveutsläpp under samma period. Produktionen och också utsläppen var 

som högst i slutet av 80-talet. Sedan dess har både produktionen och utsläppen minskat kraftigt. 

Minskningen av utsläppen beror främst på den minskade produktionen och förbättrat foder. 

Kunskapen hos fiskodlarna har ökat betydligt under den gångna trettioårsperioden vilket också är 

avgörande för en effektiviserad produktion med mycket litet foderspill.  

 

 
Figur 10. Fiskproduktion och total närsaltsbelastning (kväve och fosfor) från fiskodling på Åland 1980-2009.

35
 

 

 

Figur 11 visar en förändring av specifika belastningen av fosfor och kväve samt 

foderkoefficienten
36

 vid de åländska fiskodlingarna 1980-2009 (medelvärden). I början, då 

erfarenhet och effektiva foder saknades var foderkoefficienten relativt hög. Allteftersom branschen 

utvecklats har specifika belastningen och foderkoefficienten minskat rejält, idag klarar dessa odlare 

i snitt en foderkoefficient på 1,15.  

 

Oförutsägbara händelser som sjukdomsutbrott eller sälskador kan under vissa år ge sämre 

utnyttjande av fodret, trots att utfodringsteknik och foder är optimalt. På 2000-talet har 

                                                      
34

 http://www.vabr.slu.se/Projekt/Miljo/index.htm. Samt Björn Jonsson och Anders Alanära, Rapport 18, 2000. Svensk 

fiskodlings närsaltsbelastning – faktiska nivåer och framtida utveckling. 
35

 Sammanställt av data från årsrapporter av MPN (Miljöprövningsnämnden) och ÅMHM (Ålands Miljö och 

Hälsoskydds Myndighet) 

36 Foderkoefficienten ger sambandet mellan tillsatt foder och producerad fisk. En hög foderkoefficient (cirka 1.5) 

innebär stort näringsläckage. 
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fiskdödligheten vissa år varit mycket hög på Åland på grund av sjukdomen VHS. Detta har påverkat 

den specifika belastningen men också den åländska fiskodlingens lönsamhet, då den främsta 

effekten har varit en minskad produktionsvolym. Höga foderkoefficienter innebär stora utgifter för 

foder för odlaren, fodret utgör den största driftskostnaden och ökar ständigt i takt med att 

foderråvarornas priser går upp på världsmarknaden. Odlaren har därför även ett stort ekonomiskt 

intresse att hålla ner foderkoefficienten. 

 

 
 

 
Figur 11. Utvecklingen under 30 år av den specifika belastningen för fosfor och kväve samt foderkoefficienten i 

medeltal för samtliga åländska fiskodlingar. 
37 

 

4.1.2 Resultat från belastningssimulering med BEVIS-modellen 

BEVIS-projektet är ett gemensamt beslutsstödssystem för effektiva vattenskyddsåtgärder som tagits 

fram för skärgårdarna i Åboland-Åland-Stockholm. I BEVIS-projektet användes avancerade 

datormodeller för att se vad som skulle hända under ett år vid stora förändring av belastningen av 

kväve och fosfor från fiskodlingarna runt Åland. I slutrapporten presenteras resultaten av olika 

scenarier.  

 

I det första scenariot minskades belastningen med 80 % i enlighet med LR:s miljöhandlingsprogram 

2005-2008. Vad gäller halterna av kväve och fosfor skulle man enligt modellen då vid mitten av 

sommaren se en tydlig signifikant 2-4 %-ig minskning i närheten av intensivområden för fiskodling. 

För fosfor var effekten störst, det omfattar i stort sett hela området från Föglö innerskärgård och 

fjärdarna väster och norr därom, se figur 12a nedan. För kväve var effekten mindre, se figur 12b. 
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 Sammanställt av data från årsrapporter av MPN (Miljöprövningsnämnden) och ÅMHM (Ålands Miljö och 

Hälsoskydds Myndighet) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

S
p

e
c
if

ik
 b

e
la

s
tn

in
g

 (
g

/k
g

)

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

F
o

d
e
rk

o
e
ff

ic
ie

n
t

Specifik P-belastning g/kg Specifik N-belastning g/kg Foderkoefficient



 27 

  
Figur 12 a och b. I figur a (den vänstra figuren) visas förändringen av totalfosfor (TP) och i figur b (den högra figuren) 

förändringen av totalkväve (TN)i slutet av juli om belastningen från fiskodlingen skulle skäras ner med 80 %   

Den djupblå färgen visar en minskning med 2-4 %. 

 

På de platser där enstaka fiskodlingar befann sig kunde man se minskningar i närområdet runt 

fiskodlingarna (som i de flesta fall kan definieras som området mindre än ca 500 meter runt 

fiskodlingarna). För detta scenario presenterades inte förändringar som var mindre än 2 % jämfört 

med utgångsläget. 

 
 

 
Figur 13. Figuren visas förändringen av växtplankton i slutet av juli om belastningen olika källor skulle skäras ner med 

80 %  De ljusblå nyanserna i områden med mycket fiskodlingar visar en minskning med 5-15 %. Ett område, 

Svibyviken där Mariehamns stads reningsverk mynnar, visar en minskning med mer än 25 %.   

 

För detta scenario (Se figur 13 med en 80 %-ig minskning av belastningen) beräknades även 

effekten på förekomsten av växtplankton. Endast ganska stora förändringar redovisas i slutrapporten 

pga av de osäkerheter som finns i modellen. Betydande minskningar av växtplankton 5-15 % kunde 

enligt slutrapporten konstateras i områden med mycket fiskodling kombinerat med något mindre 

vattenomsättning - se figur 13. I övriga områden var förändringen lokal (mindre än ca 500 meter 

runt fiskodlingarna) och/eller mindre än 5 %. 
 

I ett annat scenario beräknades effekten av att slå samman alla de åländska odlingarna till fem 

enheter med ca 1000 ton produktion vardera. Dessa odlingar placerades sedan på fem platser i 

ytterskärgård eller öppet hav (varav tre var befintliga odlingsplatser) - se figur 14 nedan. 
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Figur 14. Figuren visar placeringen av fiskodlingar i Ålands skärgård och Åbolands norra skärgård under 2004 (röda 

punkter) samt de nya placeringar som dessa odlingar fick i ett framtidsscenario. På den åländska sidan fördelades 

odlingarna till fem platser med vardera ca. 1000 ton produktion, se gula punkter. Tre av dessa utgjordes av befintliga 

platser, två av helt nya platser nordväst om Enklinge och söder om Föglö. 

 

   

På de platser där man helt upphörde med odling (och således minskade belastningen med 100 %) 

blev resultatet snarlikt det tidigare scenariot: En minskning av mängden växtplankton med 5-20 %  

kunde enligt slutrapporten konstateras i områden med mycket fiskodling kombinerat med mindre 

vattenomsättning - se figur 15 nedan.  

Å andra sidan kunde man enligt modellen på de nya platserna inte se någon stor ökning av 

växtplanktonförekomsten. Den ökning man har är antingen lokal och/eller mindre än 5 %. 
 

 
Figur 15 Figuren visas förändringen av växtplankton i slutet av juli om belastningen från fiskodlingen skulle skäras på 

med 100% på de allra flesta platserna och flyttas till nya platser, SE FIGUR 14  De ljusblå nyanserna visar en 

minskning med 5-20 % i områden med mycket fiskodlingar och begränsad vattenomsättning. På de nya platserna  är 

ökningen av växtplankton så pass liten att den inte syns i den upplösning som kartan har.  

4.2 Sociala faktorer 

Fiskodlingsverksamheten som inleddes 1978 har varit mycket betydelsefull för att behålla en 

tillräcklig befolkning i den åländska skärgården och för att upprätthålla en levande skärgård. De 

skärgårdskommuner som är mest beroende av fiskodlingsverksamheten är Föglö, Brändö och 

Kumlinge. Även Eckerö kommun har betydande fiskodlingsverksamhet (se figur 5). 
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I de åländska skärgårdskommunerna bor 2280 personer
38

, detta motsvarar 8,3 % av hela Ålands 

befolkning (data från december 2008). Avfolkningen av skärgården som skedde framför allt mellan 

1950-1970 framgår av diagram 13. Mellan 1950-1970 minskade befolkningen från 4531 personer 

till 2785 personer
39

. 

 

Totalproduktionen av odlad fisk uppgår till 4 527 ton (2009)
40

 vilket utgör cirka 1/3 av Finlands 

totala matfiskproduktion. Den största delen av fisken som odlas i åländska vatten konsumeras av 

finska konsumenter. Finlands fiskkonsumtion är ca 16 kg per person och år
41

. Det betyder att den 

åländska fiskodlingens försörjer ca 280 000 personers fiskkonsumtion
42

.  

 

Fiskodlingen utgör i dagsläget ryggraden i den åländska fiskerinäringen och sysselsätter cirka 76 

personer direkt. Fiskodlingens roll för sysselsättningen och övriga sociala faktorer beskrivs närmare 

i fallstudien av Föglö kommun, se kapitel 5. 

 

 

 
Figur 17. Ålands befolkningsutveckling 1950-2007

43
 

4.3 Ekonomiska faktorer 

I ett bredare perspektiv styrs utvecklingen av fiskerinäringen i allt högre grad av marknadskrafterna, 

inkluderande en allmän internationalisering/globalisering och förändringar av konsumtionsvanorna, 

samt även i hög grad av övergripande styrning på EU-nivå.  

 

Fiskodlingsnäringens andel av Ålands BNP uppgår till ca 1,2 %, inklusive de indirekta effekterna
44

, 

och näringen sysselsätter direkt 76 personer
45

 och uppskattningsvis lika många indirekt
46

. 

                                                      
38

 ÅSUB, Statistisk årsbok 2009 
39

 ÅSUB, Statistisk årsbok 2009 
40

 Ålands fiskodlarförening r.f: produktionen var 4527 ton år 2009 
41

 Jord- och skogsbruksministeriet, Det nationella programmet för yrkesfiske 2015 
42

 Uträkning 4527 ton/0,016 ton fisk per person 
43

 Data från ÅSUB 
44

 Landskapsregeringens fiskeribyrå, Åtgärdsprogram för fiskerinäringen inom landskapet Åland 
45

 ÅSUB, statistisk årsbok 2008 
46

 Indirekt sysselsättning är svårbedömd, det finns t ex en bedömning i rapporten utvecklingsalternativ för hållbar 

fiskodling på Åland som anger 1,7 som sysselsättningskoefficient och en annan i landskapsregeringens åtgärdsprogram 

för fiskerinäringen som anger att varje direkt arbetsplats ger en till indirekt. 
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Årsomsättningen inom näringen uppgår till knappt 40 miljoner euro per år
47

 och produktionsvärde 

var år 2009 ca 14,7 miljoner euro
48

. För de åländska skärgårdskommunerna är 

fiskodlingsverksamheten mycket betydelsefull ur ett ekonomiskt perspektiv, framför allt för Föglö, 

Brändö och Kumlinge. Invånarantalet för dessa 3 kommuner var år 2009 på 1431 personer. 

Fiskodlingen är mycket viktig för förädlingssektorn vilken omsätter cirka 15 miljoner euro/år. 

 

Pålitlig detaljerad statistik saknas för vissa delar av den åländska fiskerinäringen, eftersom 

branschen i offentlig statistik ofta ingår i jordbruk/primärproduktion och andra glesbygdsnäringar. 

Detta gäller speciellt handel och förädling samt fisketurismen. Beträffande de statistiska uppgifterna 

är gränsdragningen tidvis även oklar mellan partihandel, förädlingsverksamhet och 

vattenbruksföretag. Den officiella statistiken är ofta inkluderad i uppgifterna för hela Finland.  

 

Lönsamheten inom näringen, angivet som driftsbidrags- och rörelseresultatprocent, har i regel varit 

nöjaktig eller till och med god, det sistnämnda i regel för handel och beredning samt tidvis för 

vattenbruket. Vinstmarginalerna är dock relativt små, varför näringen är sårbar för större ändringar 

och omstrukturering samt oväntade förändringar av verksamhetsförhållandena och marknadsbilden. 

Omsättningen av kapital är långsam inom vattenbruket och näringen anses vara en riskbransch 

bland annat på grund av ofta svåra naturliga förhållanden under höst och vinter. Näringens struktur 

är trots en viss centralisering fortfarande splittrad och verksamheten småskalig även om det finns en 

tendens mot centralisering. Företagen är i regel mikro- eller små, vanligen med mycket få anställda 

förutom ägaren. Endast ett vattenbruksföretag och ett inom handel och förädling har fler än 50 

anställda. 

 

Till följd av lågkonjunkturerna har antalet småföretag på Åland minskat. De största och växande 

företagen är fortfarande lönsamma, men flera småföretag har blivit skuldsatta och varit tvungna att 

lägga ned sin verksamhet eller sälja företaget till växande företag. En del av enheterna har inte 

beviljats nytt miljö-/odlingstillstånd. Under de senaste 15 år har fiskodlingen på Åland 

koncentrerats kraftigt. Antalet fiskodlingsföretag har minskat till en tredjedel sedan år 1995. År 

2005 fanns det bara 11 företag kvar. Det största företaget producerade då cirka 1800 ton fisk och det 

minsta bara 2 ton. Antalet produktionsenheter har under motsvarande tid minskat med en fjärdedel. 

År 2005 fanns det 34 odlingsenheter49.   

4.4 Miljötillstånd för fiskodlingsverksamhet  

En fiskodling med en årlig produktion överstigande 20 ton är tillståndspliktig verksamhet enligt LL 

(2008:124) om miljöskydd och vattenlagen för landskapet Åland (1996:61). I LF (2007:57) om 

odling av regnbågslax och lax i havet ställs krav på odlingsplats och villkor för maximal specifik 

belastning. Exempelvis ska odlingar med en årlig produktion överstigande 500 ton vara belägna på 

område med ett djup av minst 15 meter. För övriga odlingar krävs ett minimidjup om 10 meter. 

Fiskodling med en årlig produktion över 25 ton får endast bedrivas på plats som ligger minst 200 

meter utanför vad som har klassificerats som inre vatten. Dessutom ställs krav på platsens 

öppenhetsvärde och exponeringsgrad. 

 

I tillstånden anges inga begränsningar på produktion utan begränsningen avser fodrets totala 

innehåll av kväve och fosfor samt villkor för den specifika belastningen. 

 

Miljötillstånd beviljas för endast 5 år åt gången. Detta är inte ett krav i gällande lagstiftning, utan 

praxis hos tillståndsmyndigheten. I enlighet med LL om miljöskydd ska tillstånd beviljas tillsvidare 

om inte särskilda skäl föranleder att giltighetstiden begränsas. I ett tillsvidaretillstånd ska 

bestämmas inom vilken tid ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkor senast ska 

                                                      
47

 Landskapsregeringens fiskeribyrå, Åtgärdsprogram för fiskerinäringen inom landskapet Åland 
48

 Ålands fiskodlarförening r.f 
49

Vilt- och fiskeriforskningen, 2007.  Utvecklingsalternativ för hållbar fiskodling på Åland  
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lämnas. Åland bör överväga längre tillståndsperioder eftersom detta kan motivera fiskodlarna att 

våga göra satsningar på ny miljöförbättrande teknik och dylikt. Granskning och revidering av 

tillståndet kan göras kontinuerligt bl. a. med beaktande av ny tillgänglig teknik och resultat från 

fiskodlingens årliga miljökontrollprogram.  

 

I Finland är det de olika miljötillståndsverken som beviljar tillstånd för fiskodlingsverksamhet. En 

vanlig giltighetstid för ett sådant tillstånd är 7-8 år vilket verken bedömer vara tillräckligt lång tid 

för att fiskodlingsverksamheten ska kunna utvecklas utan att verksamhetens ekonomiska lönsamhet 

riskeras. 

 

I Finlands nationella vattenbruksprogram 2015
50

, ett principbeslut som godkändes av statsrådet 

2009, strävar man till att i miljötillståndsprocessen beakta företagarens frivilliga insatser för att 

minska näringsämnen i anläggningens influensområde som en kompensationsåtgärd för den 

näringstillförsel fiskodlingsverksamheten förorsakar. En del av denna kompensationsåtgärd 

omvandlas genom en omräkningsfaktor till ökad produktion. En genomförandeplan för 

implementering av principbeslutet kommer att utarbetas under 1 års tid, med start hösten 2010. 

 

5. Fallstudie för  Föglö kommun  
 

Fallstudien för Föglö kommun är utarbetad och skriven som ett konsultarbete av Hans Dahlin. I 

detta arbete har uppgifter från kommundirektören i Föglö använts, liksom enkla linjära samband där 

utgångspunkten har varit produktionen. En ökad produktion med 20 % innebär 20 % mer 

arbetstillfällen och 20 % mer skatteintäkter osv. OBS! Att uträkningarna i kapitel 6 har utförts på ett 

annorlunda sätt med utgångspunkt från belastningen och uträkningar enligt bilaga 1. De 50 

arbetstillfällen som nämns är inte enligt statistikuppgifter från ÅSUB, eftersom även sk indirekta 

tjänster inkluderats. 

 

Föglö är förmodligen den kommun som är mest beroende av fiskodlingsverksamheten. Kommunen 

hade 561 invånare år 2009
51

. Fiskodlings- och -förädlingsföretagen hade ca 50 heltidstjänster inom 

kommunen. År 2009 var dessa företags samfundsskatter de mest betydande. Skatteintäkter från 

fiskodlingsverksamheten har varit närmare 30 % av de totala skatteintäkterna tidigare år. 2009 var 

intäkterna 214 000 euro i samfundsskatt och 171 000 euro från löneskatter
52

. Detta motsvarade 26,2 

% av skatteintäkterna eller mer än hela daghemsverksamheten (där ca 30 barn går).  

 

På 30-talet bodde över 1400 personer i kommunen som då var en viktig omlastningsplats. Sjöfarten 

var en viktig del av näringslivet och det fanns bland annat flera verksamma varv liksom 

tullverksamhet. Först år 1932 bodde fler personer i Mariehamn än på Föglö. Fartyg lade till i Föglös 

hamn från början innan västra hamnen byggdes i Mariehamn. På 60-, och 70-talen började allt fler 

flytta från Föglö, till Mariehamn men också till Sverige. Varven lades ned och färjeterminalerna i 

Mariehamn invigdes. Skolorna minskade i antal från fem till endast en. Till och med högstadiet 

flyttade en tid ifrån kommunen. 1978 fick dock kommunen åter högstadium vilket tillsammans med 

fiskodlingarnas etablering var viktiga anledningar till att utflyttningen upphörde. 

 

Idag är man mycket nöjd med den nivå som kan hållas på kommunal service. Barnen kan gå i 

skolan på Föglö genom hela grundskolan. Investeringar har kunnat göras i äldreboenden, daghem 

och reningsverk tack vare god ekonomi. Fastigheterna inom dessa verksamheter håller idag en god 

nivå. 

 

                                                      
50

 Statsrådets principbeslut ”Det nationella vattenbruksprogrammet 2015”, Jord och Skogsbruksministeriet, Vilt- och 

fiskeriavdelningen. 
51

 Föglö kommuns hemsida 
52

 Kommundirektör Niklas Eriksson 
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Enligt kommundirektör Niklas Eriksson skulle konsekvenserna av att fiskodlingsverksamheten 

skulle försvinna vara mycket kännbara för kommunen. Ett antal personer har flyttat till kommunen 

för arbete, mestadels från Baltikum, många av dessa skulle säkerligen flytta därifrån. Den 

kommunala servicen skulle försämras kraftigt om mer än 25 % av skatteintäkterna skulle försvinna 

och det skulle vara betydligt svårare att göra de kontinuerliga investeringar som krävs samt behålla 

driftsanslagen. 

 

Näringslivet i kommunen är idag starkt beroende av fiskföretagen med mer en än fjärdedel av de 

anställda i dessa företag men det finns även andra näringar. Föglöbor jobbar även inom offentlig 

sektor, sjöfarten, finanssektorn, turismen och jord- och skogsbruk. Många arbetspendlar också till 

fasta Åland. Goda färjeförbindelser är givetvis en förutsättning för detta. Av kommunens sysselsatta 

år 2007 arbetade 155 personer i hemkommunen, 113 arbetspendlade från kommunen och 35 till. 

 

Om produktionen och antalet arbetstillfällen för fiskodlingsföretagen skulle minska med 80 % 

skulle det linjära sambandet innebära att antalet som arbetar inom företagen skulle minska från 50 

till att endast 10 personer skulle arbeta inom branschen i kommunen. Skatteintäkterna skulle minska 

från 385 000 euro till endast 77 000 euro. Alltså en minskning med över 300 000 euro. I en 

kommun med totala skatteintäkter år 2009 på 1755 000 euro skulle detta innebära stora 

påfrestningar och direkta nedskärningar inom den kommunala servicen. En sådan minskning av 

skatteintäkter skulle svårligen kunna genomföras utan uppsägningar av flera personer. Vidare skulle 

bank, affär och restauranger få lägre omsättning eftersom kundunderlaget skulle minska. Risker 

finns alltså att uppsägningar skulle ske även inom andra områden och att service som tillhandahålls 

av näringslivet skulle försämras. Totalt kan det röra sig om minst ett 40-tal personer som skulle 

mista inkomst vid en nedskärning av fiskodlingsproduktionen med 80 %. Ytterligare personer 

utanför kommunen men på Åland, t ex inom förädlingsindustrin och transportsektorn skulle också 

förlora inkomst. 

 

Totala antalet arbetstillfällen i kommunen skulle kunna minska från ca 265 till ca 185 om 

fiskodlingsföretagens produktion skulle minska med 80 % 
53

. I en kommun med ca 265 arbetstagare 

skulle en arbetslöshet på 80 personer innebära att över 30 % av arbetsför befolkning var arbetslös.  

 

Antalet boende på Föglö och fiskodlingsverksamheten som bedrivs är viktiga motiv till att hålla en 

tät turlista för Föglöfärjan. Med 80 % lägre produktion för fiskodlingsföretagen och betydligt färre 

arbetstillfällen inom kommunen skulle turlistan behöva glesas ut ytterligare på grund av sviktande 

resenärsunderlag och betydligt färre frakttransporter. Idag kör lastbilar till fiskodlingsföretagen på 

daglig basis, med 80 % lägre produktion skulle behovet snarare vara någon enstaka transport i 

veckan. Med en sämre turlista skulle det sedan bli svårare att få nya personer och företag att flytta 

in till kommunen. 

 

Befolkningen i kommunen skulle kunna minska med upp emot 100 personer till ca 470 vid en 

minskning av fiskodlingsföretagens produktion med 80 %. Många som flyttat till kommunen under 

senare år har haft arbetstillfället som huvudsakligt motiv. När detta motiv försvinner är det rimligt 

att tro att många väjer att lämna kommunen. Det gäller då inte enbart arbetstagare, utan även deras 

familjer. Detta leder i sin tur till färre elever på daghemmet och i skolan. 

 

Det finns förstås möjlighet för kommuninvånare att starta nya företag. Strukturomvandlingar av 

denna typ brukar dock ta tid och det skulle säkerligen behövas omfattande kompetensutveckling 

och offentliga ekonomiska stöd för att åstadkomma detta. Att arbeta inom fiskodlingsbranschen är 

ju något helt annorlunda än till exempel byggnäring eller IT-industri. 

 

                                                      
53

 Att ett arbetstillfälle inom industrin motsvarar ett arbetstillfälle indirekt används som riktvärde i Vilt- och 

fiskeriforskningsinstitutets rapport ”Utvecklingsalternativ för hållbar fiskodling”. 
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6. Scenariebeskrivningar 
 
I detta kapitel beskrivs fyra olika scenarier för den åländska fiskodlingsverksamheten. Dessa har 

tagits fram för att förtydliga hur belastning och produktion påverkar sysselsättningen. Scenarierna 

ger en bild av hur och i vilken omfattning olika politiska beslut om tillståndens storlek och därmed 

produktionen påverkar de olika socioekonomiska faktorerna. 

6.1 Metod 

För att få ingångsdata till scenarierna har tre intervjuer genomförts i Föglö kommun
54.

 Vidare har 

indata även hämtats från de diskussioner som varit i ”fiskodlingsgruppen”, rapporter, ÅSUB och 

internetsökningar. Dessa ingångsvärden har sedan sorterats och fyra stycken kortare scenarier 

formulerats. Utförda intervjuer och diskussionsdelar samt trender ansvarar konsult Hans Dahlin för, 

medan landskapsregeringen ansvarar för övrig text i kapitel 6. 

 

De faktorer som belyses i scenarierna är: befolkningsutveckling i skärgårdskommunerna, 

kommunal service, fiskodlingarnas utsläpp, näringsliv i ett bredare perspektiv, skärgårdstrafiken, 

sysselsättning, omsättning och skatteintäkter. Scenarierna belyser hur arbetstillfällen, omsättning, 

produktion, och skatteintäkter kan tänkas påverkas vid olika utsläppsnivåer. Med utgångspunkt från 

fosforbelastning/ton odlad fisk har produktionen räknats ut. Arbetstillfällen har därefter uppskattas 

efter produktionen av fisk genom antalet sysselsatta/ton (se bilaga 1 för uträkningar). I bilaga 1 

framgår även hur produktionsvärdet har beräknats efter euro/ton odlad fisk 

 

 I diskussionsdelen beskrivs sedan en bild över hur utsläppsminskningar respektive 

utsläppsökningar kopplat till produktionen kan förväntas påverka socioekonomiska faktorer och i 

denna del har ett mer kvalitativt angreppssätt använts. Dessa kvalitativa aspekter har tagits med 

eftersom framtiden inte kan förväntas vara linjär.  

 

En minskad produktion innebär inte automatisk en direktkoppling till antalet arbetstillfällen. 

Beroende på samhällets komplexa struktur så kan en minskad produktion, t.ex. pga av nedläggning, 

innebära att betydligt fler människor drabbas både direkt och indirekt ifall kommunens 

skatteintäkter minskar. Ifall det omvända skulle gälla, dvs  att näringen utökas, så kan det leda till 

andra positiva följdeffekter. Fler arbetstillfällen ger en mer levande skärgård med bättre ekonomi 

och möjligheter till en väl fungerande infrastruktur som i sin tur kan locka andra entreprenörer till 

skärgården.  

6.2 Scenarier för utvecklingen 

Som utgångspunkt för scenariebeskrivningarna har fosforbelastningen använts. Tanken är att 

beskriva ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser vid olika förändringar i 

näringsbelastningen från fiskodlingsverksamheten, givet att nuvarande metoder och teknik används.  

 

I scenariebeskrivningarna kopplas belastningen ihop med produktionen eftersom det i dagsläget är 

det säkraste möjliga sättet för att åstadkomma en förändrad belastning.  Den utveckling som pågår 

idag genom utveckling av olika nya tekniker och kompensatoriska åtgärder redovisas i kapitel 8. 

Det är betydligt svårare att utföra beräkningar och prognoser på flera av de åtgärder som nämns där 

då det i mångt och mycket handlar om ny forskning eller olika pilotprojekt. 
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 Intervjuer har hållits med kommundirektören i Föglö kommun samt två av fiskodlingsföretagens VD:ar 
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6.3 Fiskodlingarnas fosforbelastning minskar 

6.3.1 Minskning med 80 % 

För att minska fosforbelastningen med 80 % måste utsläppssiffrorna för fosfor minska från 28 ton 

P/år och 244 ton N/år ned till 5,6 ton P/år och 48,8 ton N/år. Idag saknas det andra praktiska 

åtgärder än nedläggning/utflyttning från Åland för att de åländska fiskodlingarna ska kunna minska 

sin belastning med 80 %. Det innebär att produktionen måste minska från 4527 ton ned till 903 ton 

fisk/år (Se bilaga 1 för uträkningar). 

 

Antalet arbetstillfällen inom näringen minskar från 76 personer till att endast 15 personer sysselsätts 

direkt. Produktionsvärdet minskas från 14,7 miljoner till endast 2,9 miljoner euro per år, vilket 

innebär kraftigt minskade skatteintäkter (se tabell 1). Åland sänker sina utsläpp av fosfor med 22,4 

ton, vilket ger en betydande minskning per capita, men minskningen är ändå förhållandevis liten 

sett ur ett Östersjöperspektiv där de totala utsläppen uppgår till 28 000 ton fosfor (2009), inklusive 

den atmosfäriska depositionen (se tabell 3). 

6.3.2 Minskning med 20 % 

I detta scenario innebär belastningsminskningen att produktionen måste minska från ca 4527 ton till 

3613 ton per år. Detta innebär minskade intäkter till fiskodlingsföretagen med ca 2,9 miljoner euro
55

 

vid fortsatt produktion av samma arter. Produktionsminskningen innebär ca 15 färre 

arbetstillfällen
56

, lägre skatteintäkter och försämrad kommunal service. Befolkningen i de 

skärgårdskommuner som har fiskodlingsverksamhet minskar något eftersom flera anställdas 

inflyttningsmotiv varit just arbetet. För Östersjön som helhet innebär förslaget minskade 

fosforutsläpp med 5,6 ton. 

6.3.3 Diskussion kring socioekonomiska aspekter av minskad produktion 

Om fosforbelastningen förväntas minska med 80 % är det sannolikt att detta resulterar i att 

odlingsföretag i stor utsträckning etablerar odlingar i närregioner där tillståndsvillkoren är 

gynnsammare. Nedanstående aspekter kan också appliceras på en belastningsminskning med 20 % 

även om effekterna inte blir fullt lika stora. 
 

En belastningsminskning med 80 % skulle få ganska drastiska konsekvenser eftersom närmare 60 

direkta arbetstillfällen inom näringen försvinner. Om antalet arbetstillfällen minskar med 60 

personer i skärgården är det rimligt att anta att det skulle ske en befolkningsminskning. En del av de 

anställda inom fiskindustrin har flyttat till Åland med sysselsättningen som viktigaste motiv. Skulle 

sysselsättningen försvinna är det sannolikt att många skulle flytta ifrån Åland. Det innebär då inte 

enbart de anställda utan även deras familjer. Med en skärgårdsbefolkning på 2262 personer år 2009 

skulle en sådan befolkningsminskning vara kännbar. Vidare skulle detta innebära att det blev 

svårare att nå målsättningen om en levande skärgård och landsbygd. 

 

Butiker, caféer, restauranger och banker är beroende av boende i skärgården för att kunna fortsätta 

med verksamheten. En utflyttning av flera procent av skärgårdsbefolkningen skulle innebära att 

även dessa verksamheter skulle minska omsättningen. Detta kan leda till ytterligare uppsägningar 

och försämrad service. 

 

Med en kraftigt minskad omsättning hos fiskföretagen skulle även löne- och samfundsskatter till 

kommunerna minska kraftigt, för vissa kommuner med uppemot 30 %. Detta skulle leda till 

uppsägningar inom den kommunala sektorn och sämre service. Vidare skulle det vara svårt att 
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 Ålands fiskodlarförening r.f: produktionsvärdet var ca 14,7 milj euro år 2009 
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 4527 ton och 76 sysselsatta enligt Åsub ger ca 4527/76 = 59 ton per sysselsatt person.  
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fortsätta med de investeringar som planeras för en god äldreomsorg, barnomsorg, skola, bättre 

avloppslösningar och andra kommunala angelägenheter. 

 

Fiskodlingsföretagens frakttransporter är en viktig andel av den last som skärgårdsfärjorna fraktar. 

Skärgårdstrafiken är beroende av ett visst resenärsunderlag och frakttransporter för att nuvarande 

tidtabeller skall kunna motiveras. Med färre boende och ett betydligt lägre antal frakttransporter 

skulle turlistorna behöva glesas ut ytterligare. Goda kommunikationsmöjligheter är en förutsättning 

för att kunna locka människor att bosätta sig i skärgården. Färre avgångar skulle alltså innebära 

svårigheter inom även detta område.  
 

I Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets studie ”Utvecklingsalternativ för hållbar fiskodling” har 

liknande scenario-beskrivningar utförts, men de är kopplade direkt till produktionen, dvs de har 

räknat på en produktionsminskning på 80 % direkt och inte på belastningen. Ifall 

fiskodlingsproduktionen skulle minska i omfattningen 80 % skulle detta innebära att endast 7 

produktionsenheter av nuvarande medelstorlek skulle vara verksamma på Åland och att den totala 

årsomsättningen skulle uppgå till endast 3 miljoner euro. Näringen skulle inte längre ha någon 

större betydelse för skärgårdens ekonomi eller sysselsättning. Detta skulle kunna leda till att många 

odlare avvecklar sin verksamhet och alla investeringar i näringen upphör. Den återstående 

produktionen skulle bli så liten att det vore svårt att upprätthålla en lönsam produktion av regnbåge 

på grund av hård internationell konkurrens. En del företag skulle eventuellt flytta sin verksamhet till 

grannländerna. På Åland rensas även regnbåge som har producerats i Sverige. Om även denna 

verksamhet skulle flyttas utomlands skulle inverkan på ekonomin och sysselsättningen bli ännu mer 

omfattande. 

6.4 Fiskodlingarnas fosforbelastning ökar 

6.4.1 Ökning med 20 % 

I detta scenario ökar fosforbelastningen med 20 %. Det innebär att produktionen ökar med 892 ton 

fisk till 5419 ton per år (se bilaga 1). Intäkterna ökar då för fiskodlingsföretagen med ca 2,9 

miljoner euro till 17,6 miljoner euro per år. Produktionsökningen innebär att ytterligare 15 personer 

kan erbjudas arbete inom fiskodlingsbranschen. 

Produktionsökningen leder sammantaget till ökade skatteintäkter och därmed en förbättrad 

kommunal service. Fosforbelastningen till Östersjön ökar med 5,6 ton till 33,6 ton från de åländska 

fiskodlingarna. 

6.4.2 Fiskodlingarnas fosforbelastning ökar med 80 % 

En ökad fosforbelastning med 80 % innebär en produktionsökning på 3602 ton fisk upp till 8129 

ton odlad fisk årligen. Antalet arbetstillfällen skulle då öka med ca 61 personer till 137 personer och 

produktionsvärdet ökar med hela 11,7 miljoner euro till ca 26,4 miljoner i dagens penningvärde. 

Fler personer skulle kunna bosätta i skärgården och därmed skulle skatteintäkterna öka markant. 

Fosforbelastningen till Östersjön skulle öka med 22,4 ton fosfor till 50,4 ton fosfor/år.  

6.4.3 Diskussion kring socioekonomiska aspekter av ökad produktion  

Om fiskproduktionen kunde tillåtas att öka skulle detta leda till att företagen kan etablera fler 

odlingsenheter i den åländska skärgården. Detta skulle minska incitamenten att flytta odlingarna till 

närregioner och fiskodlingsverksamheten kunde bli en bransch med positiv anda och framtidstro. 

Detta skulle även underlätta investeringar i dessa företag inklusive satsningar för renare 

produktionsmetoder och kretsloppsanpassad odling. Vidare skulle detta leda till större möjligheter 

för unga att ge sig in i branschen och ge förutsättningar för generationsväxling vilket är viktigt 

eftersom medelåldern idag är hög.  
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En ökad produktion med 3600 ton skulle rent teoretiskt innebära att ytterligare närmare ett 60-tal 

personer kan erbjudas direkta arbeten inom näringen, varav de flesta i skärgården. Detta innebär att 

det skulle ske en kraftig befolkningsökning i och med att även de anställdas familjer i viss 

utsträckning kan förväntas flytta med. Detta skulle bidra till att hålla liv i skärgården och 

harmonisera med målsättningen om en levande landsbygd och skärgård. Med en 

skärgårdsbefolkning på 2262 personer år 2009 skulle ytterligare 100 boende innebära ett stort 

uppsving. Skulle människor känna säkerhet i näringen skulle de även i större utsträckning våga 

investera i hus och en framtid i skärgården. 

 

Med en högre omsättning för fiskföretagen skulle löne- och samfundsskatterna till kommunerna öka 

kraftigt, i vissa kommuner med uppemot 30 %. Detta leder till att fler personer kan anställas i 

kommunerna och bättre förutsättningar skulle finnas för investeringar inom äldrevård, daghem och 

skolor. Det är även sannolikt att kommunalskatten kan hållas på en låg nivå vilket är positivt med 

tanke på människors vilja att flytta till en viss kommun. 

 

En ökad befolkning skulle även leda till bättre förutsättningar för övrigt näringsliv som butiker, 

banker, restauranger, små byggföretag, transportfirmor och andra verksamheter att finnas kvar och 

utvecklas. Bättre omsättning för övrigt näringsliv innebär att det finns större möjligheter att anställa 

folk och investera. 

 

En ökad befolkning och ett stötte behov av frakttransporter innebär att skärgårdstrafiken kan hållas 

på samma nivå som idag eller att till och med en ökning av antalet turer för vissa sträckor kunde 

ske. En tätare turlista innebär att fler kan tänka sig att bosätta sig i skärgården och det ger även 

bättre service till de som har fritidsstugor. 

 

Ett stort antal fritidsstugor finns i den åländska skärgården. Dessa innehas av både ålänningar och 

personer som bor i riket och i Sverige. För god service till dessa visstidsgäster behövs vägunderhåll, 

en tät skärgårdsturlista, tillförlitlig avfallshantering, butiker, post och andra stödtjänster. Ett 

spirande näringsliv, god kommunal service och en levande skärgård bidrar även till tillfälliga 

besökares service och välbefinnande. 

6.5 Sammanfattande bedömning av olika scenarier 

Sammanfattande tabell av de olika scenarierna med kopplingar till minskad belastning och 

produktion. Observera att beräkningarna utgår ifrån fosforbelastningen. Se beräkningsexempel i 

bilaga 1. 
 

Tabell 1. Belastning och produktion. 

Belastning 

 

Produktion, 

ton fisk 

Belastning 

av kväve 

Belastning 

av fosfor 

Antal direkta 

arbetstillfällen 

Produktionsvärde 

År 2007 utgör 

riktvärde 

(100 %) 

Ca 4527  244 ton 28 ton 76 personer 14,7 miljoner euro 

- 20 % 3613 (-914 ) 195,2 ton 22,4 ton 61 personer 11,8 miljoner euro 

+ 20 % 5419 (+892) 292,8 ton 33,6 ton 91 personer 17,6 miljoner euro 

- 80 % 903 (-3624) 48,8 ton 5,6 ton 15 personer 2,9 miljoner euro 

+ 80 % 8129 (+3602) 439,2 ton 50,4 ton 137 personer 26,4 miljoner euro 
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Tabell 2. Bedömning av konsekvenser vid olika belastningar 

Belastning Sociala Ekonomiska Ekologiska 

-20 % 

- 
Negativ pga av 15 färre 

personer sysselsatta direkt 

inom fiskodlingar. 

Minskad fiskkonsumtion 

motsvarande ca  

54 200 personer
57

. 

 

- 
Negativ pga av minskade 

intäkter på 2,9 miljoner euro 

och därmed lägre 

skatteintäkter och sämre 

lönsamhet för företagen. 

+ 
Positiv då belastningen minskar lokalt 

med 5,6 ton fosfor
58

 

 

0 
Neutralt om belastningen inte minskar 

utan bara flyttar till andra delar av 

Östersjön. 

-  

Negativt om importen ökar (längre 

transporter) 

+20 % 

+ 
Positiv eftersom ytterligare 

15 personer kan erbjudas 

arbete inom 

fiskodlingsbranschen. 

Ökad fiskkonsumtion 

motsvarande ca 58 600 

personer. 

+ 
Positiv då intäkterna ökar 

med ca 2,9 miljoner euro 

- 
Negativ då den lokala belastningen 

ökar med 5,6 ton fosfor 

 

0 
Neutralt om produktionen i annat fall 

hade expanderat till andra delar av 

Östersjön. 

 

+ 
Positivt då fler kan äta lokalproducerad 

fisk 

-80 % 

- 
Produktionen minskar så 

kraftigt att endast 15 

arbetstillfällen återstår 

totalt. 

Minskad fiskkonsumtion  

motsvarande 223 500 

personer. 

- 
Kraftigt minskade intäkter. 

Det totala produktionsvärdet 

är endast 2,9 miljoner totalt. 

+ 
Den totala lokala belastningen utgör 

endast 5,6 ton fosfor. 

 

0 
Neutralt om belastningen inte minskar 

utan bara flyttar till andra delar av 

Östersjön. 

-  

Negativt om importen ökar (längre 

transporter) 

+80 % 

+ 
En kraftigt ökad produktion 

innebär att ytterligare 61 

personer kan beredas 

sysselsättning inom 

fiskernäringen. Samtidigt 

kan ytterligare 228 000 

personer försörjas med fisk.
 

+ 
Intäkterna ökar avsevärt 

från 14.7 till 26,4 miljoner 

euro per år. 

- 
Belastningen ökar avsevärt med 22,4 

ton till 50, 4 ton totalt 

 

0 
Neutralt om produktionen i annat fall 

hade expanderat till andra delar av 
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 Uträknat med siffror från ”Det nationella programmet för yrkesfiske 2015” och enligt 4527 ton/0,016 ton fisk per 
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Östersjön. 

+ 
Positivt då många fler kan äta 

lokalproducerad fisk 

 
 

7. Olika åtgärder för belastningsminskning 
 

I detta avsnitt granskas möjligheter att minska näringsbelastningen från fiskodlingen, dels inom den 

nuvarande nätkasseodlingen genom bland annat utvecklad foderteknik, dels andra mer miljövänliga 

foder, lokaliseringsstyrning, och kompensatoriska åtgärder med mera. Även en genomgång av andra 

odlingstekniker görs. 

7.1 Recirkulationsanläggningar 

Recirkulationsteknik tillämpas för odling i söt- och saltvatten samt av både kall- och 

varmvattenarter. Även om recirkulationstekniken blir allt allmännare är dess andel av 

totalproduktionen ännu liten. I Europa odlas cirka 20 000 ton fisk i recirkulationsanläggningar. 

Recirkulationsodling av laxfisk bedrivs främst för produktion av yngel av lax eller arter som 

produceras i mindre omfattning såsom till exempel röding. I Danmark har man utvecklat en typ av 

recirkulationsodling för odling av regnbåge av portionsstorlek. Dessa sk. modeldambruk är en 

utveckling av den traditionella damodlingen av regnbåge som under lång tid har bedrivits i 

Danmark. Denna typ av odling är inte lämplig i områden med kalla vinterklimat. 

 

Kostnadsstrukturen för recirkulationsodling är i hög grad beroende av hur komplexa tekniska 

tillämpningar man använder sig av, vilket främst påverkas av vilken art som odlas. Enligt 

beräkningar från VFFI
59

 skulle produktionskostnaderna för regnbåge i enheter på 100-300 ton 

uppgå till ca 4,4-5,6 €/kg. Om man jämför kapital- och energikostnaderna för produktion av 

regnbåge i recirkulationsanläggningar och traditionella kassodlingar så ligger kostnaderna för en 

vanlig recirkulationsodling inomhus 0,7 €/kg högre än för nätkassodling. Motsvarande siffra för en 

anläggning av typen modeldambruk är 0,4 €/kg.  

 

En uträkning som gjorts visar att marginalkostnaderna för att rena kväve respektive fosfor med 

hjälp av att ersätta befintlig fiskodlingsverksamhet med recirkulationsanläggningar ligger omkring 

17 euro/kg N och 120 euro/kg P per år
60

. För denna uträkning utgår man ifrån att en mycket hög 

reningsgrad kan uppnås. Om cirkulationen av vattnet är hög kan uppemot 80 % av fosforn 

avlägsnas vid odling av laxfiskar. Avlägsning av mer än 50 % kväve kräver en skild 

kvävereduktionsreaktor. Vissa källor hävdar att reningsnivåerna som i praktiken kan uppnås är 

betydligt lägre.  

 

Slutsatser: För Ålands del skulle det finnas flera fördelar förutom de miljömässiga om man skulle 

övergå till recirkulationsteknik t.ex. vad gäller sälproblematiken, stormar, is och kallt vatten på 

vintern samt sjukdomsproblematiken. Det som dock begränsar utvecklingen mot att byta vår 

traditionella kassodling mot recirkulationsodling är lönsamheten. Det mest lönsamma sättet att odla 

sik och regnbåge hos oss är fortfarande i nätkassar. Om recikulationstekniken skall kunna bli 

lönsam hos oss så bör sådana arter odlas som ger högre avkastning. Idag finns ännu inte färdigt 

utvecklade odlingsarter som skulle kunna ersätta sik och regnbåge. Det pågår en utveckling av t.ex. 

gösodling i recirkulerande system men det är ännu alldeles för tidigt att kunna bedöma vilka 

möjligheter som finns att odla gös i större skala. 
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En faktor som också kan komma att påverka möjligheterna att börja med landbaserad odling på 

Åland är de miljökrav som kommer att ställas på utsläppen från anläggningarna. För tillfället är 

kravet från ÅMHM
61

 att fosforn skall renas till minst 90 % och kvävet skall renas till minst 50 %.  

Det förutsätter anläggningar med omfattande intern reningskapacitet och därmed hög 

recirkuleringsgrad. 

 

Det som slutligen bör påpekas är att recirkulationsodling och skärgård inte är en självklar 

kombination. Den nuvarande kassodlingen finns i skärgården för att de naturliga förutsättningarna 

där är de bästa för en sådan verksamhet. Placeringsalternativen för en recirkulerande odling är 

många fler vilket betyder att faktorer som tillgång till billig energi, närhet till marknader, 

anläggningskostnader och tillgång till teknisk support sannolikt styr etableringen av sådana 

anläggningar till bättre lämpade platser än skärgården.  

 

Regionalpolitiska åtgärder som stöder utvecklingen av recirkulerande fiskodling i skärgården kan 

dock förändra förutsättningarna. Detta i kombination med den utveckling som ständigt pågår inom 

recirkulationstekniken kan möjligen i framtiden skapa förutsättningar att även kunna odla regnbåge 

i recirkulerande system på ett lönsamt sätt. 

7.2 Fiskfoder  

Val av fiskfoder har en betydande effekt på mängden fosfor och kväve som släpps ut vid 

fiskodlingar. Vid utvecklandet av fiskfodren beaktas fiskarnas näringsbiologi, tillverknings-

teknologiska aspekter, att den producerade fisken skall vara hälsosam och trygg samt tillgången och 

priset på råvaran. Alltför stora minskningar av närsaltsinnehållet i fodret äventyrar fiskarnas 

välbefinnande och försämrar kvaliteten på den producerade fisken som en följd av fettbildning.
62

.  

7.2.1 Fytasfoder 

År 2009 lanserades ett nytt fiskfoder (sk. fytasfoder) som möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av 

fosforn i fodret. Givet att allt nuvarande fiskfoder skulle bytas ut till detta foder skulle den totala 

belastningen av fosfor minska med upp till 20 % vid bibehållen produktionsvolym. 

Kvävebelastningen minskar däremot inte markant. Fodret tillverkas i dagsläget endast av en enda 

fodertillverkare belägen i Finland, men priset är inte dyrare än vanligt fiskfoder från samma företag.  

 

Den låga fosforhalten är möjlig, eftersom råvarorna förbehandlats med fytasenzym. Fytas frigör den 

fosfor, som i vanligt fall finns bundet i växterna som fytinfosfor, dvs det  gör denna fosfor smältbar 

(tillgänglig) för fiskarna, vilket medför att man kan minska på den totala mängden fiskmjöl och 

fosfor. Fiskmjöl är i vanliga fall den största källan för fosfor i fiskfodren. Enzymet fytas används 

inom foderproduktion för alla djurgrupper för att minska fosforbelastningen.
63

 

 

Det har framkommit farhågor om att fekalierna vid användning av det nya fodret kan innehålla mer 

biologiskt tillgängligt  fosfor, men det råder delade åsikter/meningar om detta varför en oberoende 

utredning vore på sin plats. Det finns idag en begränsad praktisk erfarenhet av detta foder. Vissa 

erfarenheter tyder på att det även kan finnas andra nackdelar som att fodret skulle vara mjukare och 

därmed mer svårutfodrat liksom att det dammar mer. En kvalitetsundersökning hos de fiskodlare i 

Finland som använder fodret vore önskvärt. 

 

För Östersjön som årligen belastas med 28 000 ton fosfor som helhet innebär en total övergång till 

fytasfodret endast en mindre förbättring eftersom fosforutsläppen minskar med 5,6 ton. 
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7.2.2 Foderråvaror från Östersjön 

Beroende på i vilken omfattning Östersjöfisk kan användas som foderråvara, skulle detta genom ett 

kretsloppskoncept medföra betydande minskning av fiskodlingens belastning på Östersjön. 

Belastningsminskningen kunde uppgå till allt från några enstaka procent och ända upp till 100 %. 

Det avgörs att flera olika orsaker, av vilka flera ännu kräver mera utredning och faktagrund att stå 

på innan det kan förverkligas fullt ut. Utgångspunken skall vara ekosystemansatsen, dvs. att 

nyttjandet av havet inte leder till effekter som gör att ekosystemens livsuppehållande förmåga 

försämras eller förstörs, och tillämpning av försiktighetsprincipen i förvaltningsbesluten. Detta slås 

fast både i den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s marina politik och i den svenska miljö- och 

havspolitiken. Fodret måste också uppfylla rådande kvalitéts- och hälsonormer genom att t.ex. inte 

innehålla förhöjda halter av miljögifter. De fiskarter som är aktuella för fodertillverkning är i 

förstahand strömming och vassbuk, som är av EU kvoterade arter, men även "skräpfisk" så som 

braxen och mört skulle kunna användas. 

 

Det pågår även försök där sk.”skräpfisk”, musselmjöl och svamp används som foder vid odling av 

röding, istället för fiskmjöl från överfiskade världshav. Svampen tillverkas med utgångspunkt från 

rester som bildas vid massatillverkning och de är rika på omega-3-fettsyror. En ny pilotanläggning 

anlades under 2010 i Säffle, Sverige och om 3 år räknar de med att producera 4000-5000 ton 

svamp. 
64

 För närvarande pågår ett internationellt samarbete inom EU:s Baltic Sea Region 

Programme i ett sk flag ship-projekt där bland annat det nya fodret ingår som ett ”arbetspaket” och 

ska testas.  

 

Slutsatser: Anpassningen av fiskfoder är en relativt snabb väg att gå för att få ned utsläppen. Det 

har skett en stark utveckling under de senaste decennierna med effektivare foder med lägre 

foderkoefficienter och minskat spill. Idag finns också det nya miljövänligare fodret, ”fytasfodret,” 

som kan sänka utsläppen med uppemot 20 % avseende fosfor. Kvävebelastningen påverkas dock 

endast minimalt.  

 

Ifall försöken med de nya fiskfoderblandningarna bestående av ”skräpfisk”, musselmjöl och 

svampmycel slår väl ut får man överlag en mer hållbar och kretsloppsanspassad foderhantering. 

Användning av Östersjöfisk, musselmjöl och svamp minskar utfiskning från världshaven och 

innebär minskade transporter. Det är dock viktigt vid fiske av Östersjöfisk att inte balanserna i 

ekosystemen rubbas liksom att miljögiftsfrågan löses. Det nya fodret skulle kunna ge miljövinster i 

flera steg eftersom det innebär en kretsloppsanpassad lösning med minskade transporter samtidigt 

som musslorna renar vattnen.  

 

Detta kräver dock både en teknik- och marknadsutveckling och är inte genomförbart under de 

närmaste åren. Ifall försöken slår väl ut kommer nya marknader att innebära nya arbetstillfällen. 

7.3 Utfodringsteknik vid nätkasseodling 

Nätkasseodlingens närsaltsbelastning kan påverkas mycket genom fiskarnas utfodring. Exakt 

utfodring kräver kännedom om fiskarnas aptit och rådande förhållanden. Med skicklig manuell 

utfodring kan en mycken liten foderkoefficient uppnås. Men för större odlingar där manuell 

utfodring inte är möjlig finns idag nya intelligenta utfodringsautomater som noterar fodret som 

faller genom stimmen och utfodrar utifrån observationer. Enligt en rapport utgiven av VFFI
65

 skulle 

en Akvasmart-utfodringsapparat vara en lönsam investering för en åländsk nätkasseanläggning av 

medelstorlek.
66

 Med hjälp av en teknik som registrerar fiskarnas aptit kan en ca 10 % mindre 
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foderkoefficient uppnås. Tekniken har dock inte utprovats ordentligt enligt de förhållanden som 

råder i Östersjön, varför en utredning skulle behöva genomföras. 

 

Slutsatser: Lägre foderkoefficienter är ett bra sätt att uppnå minskningar relativt snabbt. Dock 

krävs investeringar i teknik. För investering i denna typ av utrustning finns möjlighet för fiskodlare 

att söka om 40 % stöd från det åländska operativa programmet för fiskerinäringen. 

Foderkoefficienterna närmar sig det som är teoretiskt möjligt så det handlar inte om några stora 

utsläppsminskningar.  

7.4  Lokaliseringsstyrning 

Fiskodlingar kan flyttas till optimala ställen med tanke på vattendragsbelastning, miljöpåverkan och 

företagsekonomi. Lokaliseringsstyrning förutsätter dock uppgifter om till exempel vattnets 

strömförhållande, belastningens påverkan på vattenkvaliteten, vattenområdets ägandeförhållande 

och vattendragets användningsområden. 

 

Lokaliseringsstyrning kan minska den specifika belastningen, eftersom en koncentration av 

anläggningarna kan möjliggöra investeringar i effektiva utfodringsautomater. Dessutom är 

vattenområden med en bra genomströmning ofta syrehaltiga och tillräckligt svala på sommaren för 

att fiskarna ska må bra och dessutom kan utnyttjandet av foder förbättras. 

 

Ifall en lokaliseringsstyrning sker ut till mer öppna områden i havet krävs det konstruktioner som 

klarar av påfrestningarna därute, med kanske upp till 8-10 m höga vågor. Dessutom ställs det större 

krav på förankring, arbetsbåtar, utfodring och annan teknik. Av säkerhetsskäl kan det behövas mer 

personal vid tillsynen och det rutinmässiga arbetet. Produktionskostnaderna ökar då jämfört med 

vanlig nätkasseodling. Investeringskostnaderna för runda flexibla enheter som används runtom i 

världen är ca 20-30 euro/m
3
. Det går dock att göra vissa kostnadsbesparingar ifall flera spridda 

enheter slås samman. Odling i öppet hav garanterar bättre syreförhållanden och en jämnare 

temperatur. En stor enhetsstorlek gör att en investering i intelligenta utfodringsmetoder lönar sig 

bättre. 

 

I landskaps förordning (2007:57) om odling av regnbågslax ställs det nya lokaliseringskrav, så att 

åländska odlingar måste flytta ut till mer öppna områden. Denna utveckling pågår och har varit 

positiv. I detta sammanhang är det viktigt att försöka reda ut vilka möjligheter det finns till 

nyttjanderätt på allmänt vatten utanför byarågång. 

 

Slutsatser: Inom de närmaste åren ska många fiskodlingar flytta ut i mer öppna vatten och därmed 

kommer de inre vikarnas förhållanden att förbättras. Däremot blir det dyrare för fiskodlarna. 

Direkta belastningsminskningar kan det bli, givet att utfodringen blir mer effektiv pga bättre 

odlingsförhållanden. 

7.5 Odling i slutna kassar 

Slutna eller täta kassar består av pressenningspåsar som flyter i havet fästa vid ett ramverk och har 

på botten en konstruktion som ger möjlighet att samla upp slamvatten innehållande eventuella 

foderrester och fekalier. Försök har visat att fosforbelastningen kan minska med högst 50 % och 

kvävebelastningen med högst 20 %
67

. Investerings- och energikostnaderna är ca 0,80 euro/kg högre 

än vid traditionell odling. På grund av den teknik som odlingen kräver är bassängernas 

stödkonstruktioner grövre än de normalt använda flexibla ramarna. Det betyder att enheterna måste 

placeras i relativt skyddade områden nära stranden. Dessa områden tål utsläppsbelastningen sämre 

än mer öppna havsområden. Odling i slutna kassar skulle alltså behöva gå emot principen om 

utlokalisering av fiskodlingsverksamhet vilket gör att dess positiva ekologiska effekter är osäkra. 
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Slutsatser: Det skulle behövas teknikutveckling för att kunna odla i slutna kassar i mer öppna 

områden. Därför är det för närvarande inte aktuellt med odling i slutna kassar i öppna 

vattenområden för Ålands del. Forskning på området och försök i olika skalor med recirkulerande 

system, odling av grödor tillsammans med fisk och odling i öppet vatten i täta dukkassar pågår för 

närvarande i Sverige med stöd från Fiskeriverket och länsstyrelser
68

. 

7.6 Kompensatoriska åtgärder  

7.6.1 Musselodling 

Musselodlingar motverkar övergödning genom att avlägsna närsalter från vattnet. Detta i 

kombination med att det är förhållandevis billigt och resurssnålt gör odling av blåmussla till en 

tilltalande form av vattenbruk. Mussellarver söker själva upp utsatt odlingsunderlag. Det krävs 

ingen aktiv foderinsats eftersom musslorna själva förser sig med växtplankton som vanligen finns i 

riklig mängd i den övre delen av den omgivande vattenmassan. 

 

Vid skörden uppnås dessutom en betydande miljömässig vinst, speciellt beträffande reduktionen av 

kväve. Kväve är det växtnäringsämne som är svårast att hantera vid konventionell reningsteknik. 

Musselodlingar är den enda hittills kända fungerande metoden för att fånga upp diffusa utsläpp av 

näringsämnen till havet, förutom yrkesfiskets uttag som också innebär ett avsevärt uttag av närsalter 

från havsmiljön. På andra håll i världen har man visat hur eutrofieringens negativa effekter har 

kunnat hämmas av musslornas filtrering av stora vattenvolymer, vilket gynnar kustekosystemen. 

Musslor har generellt en nyckelroll som styrande/kontrollerande funktion i ekosystemet då de 

filtrerar växtplankton ur havet. 

 

På Åland bedrivs försök med musselodling. På grund av en rad faktorer där salthalten är den 

viktigaste är tillväxthastigheten hos musslor betydligt lägre i norra Östersjön än på den svenska 

västkusten. Det har gjorts beräkningar på marginalkostnaderna för att rena kväve och fosfor från 

norra Östersjön med hjälp av musselodling. Dessa ligger i intervallet 13-77 euro/kg N och 130-770 

euro/kg P per år. I södra Östersjön är kostnadsintervallen 6,4-33,6 euro/kg N och 64-336 euro/kg P 

per år
69

. Den viktigaste kostnadsposten är löneläget.  

 

Ifall Åland skulle anlägga 12 ha musselodlingar kan närmare 4 ton kväve och 0,4 ton fosfor per år 

reduceras till en uppskattad kostnad av ca 180 000 euro
70

. Det motsvarar 1,43 % av fosforutsläppen 

och 1,64 % av kväveutsläppen från dagens fiskodlingar (28 ton P och 244 ton N). För att 

åstadkomma en 20-procentig minskning av fosfor skulle det krävas närmare 170 ha 

musselodlingar.
71

 Så stora anläggningar i de åländska vattnen är inte rimliga. 

  

Idag görs försök med bättre teknik med långa svarta flytanordningar och nät istället för linor. Denna 

teknik innebär minskade lönekostnader men ökade investeringskostnader. Med denna teknik blir 

skördarna även större. Dessa omständigheter gör att det finns anledning att uppdatera 

kostnadsberäkningarna för musselverksamheten när dessa försök kommit längre. Huruvida det går 

att få avsättning för musslorna är givetvis också en viktig aspekt. Det är stor skillnad om man lyckas 

skapa högförädlade livsmedelsprodukter av betydande volymer eller om allt i princip bara 

komposteras. 
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Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har utfört tester där musslor har använts som fiskfoderråvara 

tillsammans med en sorts trådbildande svampar, så kallade zygomyceter (Rhizpopus oryzae). 

Försöksfisken visade inga skillnader i tillväxt jämfört med fiskar som utfodrats med traditionellt 

fiskbaserat foder. I nuläget (2009) kan häften av både fiskoljan och proteinet i fodret bytas ut mot 

t.ex. musslor, zygomyceter och rapsolja utan risk för fiskens tillväxt och hälsa. Målet för forskarna 

är att 90 procent av fiskprodukterna ska kunna bytas ut mot alternativa, mer hållbara foderkällor. 

Fördelen med musselmjöl är att det innehåller de långa fleromättade marina omega 3-fettsyrorna 

som saknas i vegetabilier. Men det är inte bara fiskar som mår bra av att få musselmjöl i fodret, utan 

det gäller även för höns. Produktion, äggkvalitet och djurhälsa upprätthålls när fiskmjöl i fodret byts 

ut mot musselmjöl, som görs på torkat och malet musselkött
72

.Som tidigare nämnts pågår även 

försök där man använder en kombination av svampar från restprodukter från pappermassa 

(zygomyceter) i kombination med musselmjöl och ”skräpfisk” (50-50). 

 

Musslor är unika i det avseendet att de utöver att vara en utmärkt proteinråvara också hjälper till att 

rena våra hav. Dock måste man vara uppmärksam på musslornas eventuella upptag av miljögifter. 

Hitintills har tester inte uppvisat några alarmerande halter. Det kommer att krävas en del ytterligare 

arbete för att utveckla tekniken och få igång fungerande processer. Detta arbete borde prioriteras, då 

det öppnar möjligheterna till mer kretsloppsanpassade vattenbruk framöver. 

 

Slutsatser: Musselodlingarna i Östersjön är inte lika effektiva på att reducera närsalter som de som 

finns på västkusten, pga av sin mindre storlek. Men om musselmjöl kan användas som fisk- eller 

annat djurfoder, blir hela hanteringen mer kretsloppsanpassad och hållbar i längden med minskade 

transporter etc. Rent teoretiskt skulle det vara möjligt att uppnå närmare en halvering eller mer av 

näringsbelastningen ifall musselmjöl kan ingå som en del i nuvarande foder. Det handlar fortfarande 

om pilotprojekt och forskning och att utveckla en marknad som idag inte finns. Möjligen kan dessa 

utsläppsbegränsande åtgärder vara genomförbara om ca 5-10 år, ifall resurser avsätts. 

7.6.2 Anläggande av våtmark 

En kompensatorisk åtgärd som skulle kunna användas i odlingsintensiva områden med avrinning 

till Östersjön är anläggande av våtmarker/våtmarksliknande lösningar. Sådana kompensatoriska 

åtgärder bör dock innefatta alla belastande verksamheter och ingå i ett system med utsläppshandel. 

Efter noggranna inventeringar skulle det med stor säkerhet gå att hitta flera bra ställen för 

anläggande av våtmarker på Åland. Kostnaden för åtgärden beräknas till 3-4 euro/kg N per år
73

 och 

300-400 euro/kg P
74

 per år. En osäkerhet som inte finns med i dessa kostnader är just 

inventeringskostnaderna som kan bli betydande.  

 

Ifall 6 ha våtmarker anläggs så kan motsvarande 6 ton kväve per år reduceras. Dessutom fastläggs 

även en del fosfor. Att anlägga en hektar våtmark kostar i storleksordningen ca 30 000 – 50 000 

euro. En annan möjlighet är att anlägga mindre dammar, så kallade fosfordammar. I VASTRA:s 

våtmarksbok anges att man i nordiska försök uppnått en retentionsavskiljning på 20-460 kg P/ha 

och år i dammar och ända upp till 1 ton P/ha i grunda våtmarker. Men utvärderingar utförda av 

Våtmarkscentrum visar betydligt lägre retention, klart under 10 kg P/ha och år. 
75

 

7.6.3 Kompensatoriskt fiske 

En annan kompensatorisk åtgärd kan vara kontrakterat fiske. Fisken har genom sitt födointag 

ackumulerat närsalter som kväve och fosfor ur ekosystemet. Fosforinnehållet (P) i uppfiskad 

strömming/skarpsill har beräknats till ca 0,4 % av våtvikten. Kväveinnehållet har beräknats till ca 
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2,5 % av våtvikten. De svenska yrkesfiskarna landade i slutet av 1990-talet omkring ca 250 000- 

300 000 ton årligen från Östersjön. Det innebär att det svenska yrkesfisket under slutet av 1990-talet 

gjorde ett årligt uttag av 1000-1200 ton biologiskt bundet fosfor och 6250-7500 ton biologiskt 

bundet kväve ur Östersjön.
76

  En del av denna fisk skulle sedan kunna användas som foderråvara i 

fiskfoder.  

 

De finska yrkesfiskarna har under de senaste åren fångat mellan 80 000-110 000 ton fisk i 

Östersjön. Den för yrkesfisket viktigaste fisken är strömming, av vilken 30 -40 % används som 

människoföda och resten som foder främst i pälsdjursfarmar.
77

 En del av denna fisk skulle kunna 

användas som foderråvara till fiskfoder istället. Då blir hela hanteringen mer kretsloppsanpassad 

samtidigt som belastningen kan minska avsevärt. Detta är dock ett framtidsscenario, se 

resonemanget i punkt 7.2.2 och de praktiska och ekonomiska möjligheterna till sådana åtgärder 

måste bli föremål för utvecklingsarbete. 

  

I Finland har vilt- och fiskeriforskningsinstitutet drivit projekt med syfte att utreda om man kan 

minska näringsbelastningen från fiskodling med hjälp av reduceringsfiske av underutnyttjade arter 

(VFFI 2008), som en kompensatorisk åtgärd. Utredningen visar att dessa bestånd är stora och kunde 

fiskas i stor utsträckning om det finns en ekonomisk vinning för fiskarna. Ett pågående projekt ska 

skapa möjligheter för fiskare att bedriva ett sådant fiske och utreda olika tänkbara 

användningsområden för fisken (mat, foder, bioolja och biogas). På Åland är bestånden av 

underutnyttjade arter mindre, men en utredning skulle kunna fastställa mer säkert i vilken 

omfattning kompensatoriskt fiske går att utnyttja. Fiskeribyrån avser initiera en sådan utredning 

under våren 2011. 

 

Slutsatser: Kompensatoriska åtgärder är mycket intressanta och skulle behöva ingå i någon form av 

utsläppshandel för alla belastande verksamheter. Det pågår för närvarande många diskussioner om 

ett sådant system för hela Östersjön.  

7.7 Utnyttjande av förbättringsöverskott 

Enligt det ”förbättringsöverskott” som specificeras i vattenförordningen för landskapet Åland finns 

möjligheten för fiskodlarna att utnyttja två tredjedelar av en ”väsentlig förbättring av 

vattenkvaliteten utöver vad som krävs enligt vattenlagen” för utökad verksamhet 
78

. Denna 

möjlighet begränsas dock av att den endast är tillämpbar på Åland, där stora utsläppskällor saknas 

och vattenförbättrande åtgärder är svåra att åstadkomma på ett kostnadseffektivt sätt. Då 

lagstiftningen kräver det och ny teknik möjliggör det flyttar fiskodlingsverksamheten i allt större 

utsträckning längre utskärs och är i ständigt ökande grad en regional snarare än en lokal 

belastningskälla.  

7.8 Slutsatser om rimliga åtgärder i dagsläget för att minska 
näringsbelastningen 

Flera av åtgärdsförslagen i kapitel 7 är i ett utvecklingsstadium och är snarare en fråga för 

framtiden. Det gäller t.ex. användning av musslor i foder, liksom kontrakterat fiske och Östersjöfisk 

som foderråvara samt övriga kompensatoriska åtgärder som t.ex. anläggande av våtmarker etc. 

Teknik- och marknadsutveckling behöver genomföras innan det är möjligt att använda sig av dessa 

åtgärder. Gällande handel med utsläppsrätter krävs ingen teknisk utveckling, däremot krävs ett 

omfattande arbete med att anpassa lagstiftning och etablera ett samarbete över nationsgränserna. Ett 
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väl fungerande system för handel med utsläppsrätter är den kompensatoriska åtgärd som bedöms ha 

den största potentialen för att förbättra de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna för näringen, 

trygga den sociala infrastrukturen i skärgårdskommunerna samtidigt som närsaltsbelastningen till 

Östersjön minskar. Då det finns mycket stora möjligheter att utveckla branschen till att bli mer 

kretsloppsanpassad och därmed långsiktigt hållbar ur flera aspekter bör resurser satsas inom dessa 

områden. 

 

Recirkulationsanläggningar kräver höga investeringskostnader, tillgång på vatten av bra kvalitet och 

energi, liksom tillgång till stora öppna landytor som lämpar sig för dylika anläggningar. I Ålands 

skärgårdsmiljöer kan det vara svårt att hitta lämpliga platser för recirkulationsanläggningar. På kort 

sikt återstår därför möjligheter som foderutveckling, byte av foder samt lokaliseringsstyrning.  

 

8. Behov av utredningar och samarbete 
För att utreda vilka olika lösningar som är möjliga för att åstadkomma belastningsminskningar så 

behövs det en del utredningar då vissa tekniker och metoder fortfarande befinner sig i olika 

utvecklingsstadier, är forskningsrelaterade, eller inte har prövats ordentligt i Östersjöförhållanden. 

Det är också viktigt att Åland håller sig ajour med den senaste utvecklingen internationellt och 

samarbetar med övriga Östersjöländer. Nedan presenteras samrådsgruppens rekommendationer för 

att fylla olika kunskapsluckor och för fortsatt samarbete. 

 

1. Åland deltar aktivt i Flagship-projektet för hållbar utveckling av vattenbruket i Östersjön. 

Projektet omfattar bl.a. utveckling av mer kretsloppsanpassat fiskfoder, innovativ teknik, 

harmoniserad lagstiftning och frivilliga miljömärkningssystem (ekofisk). Åland deltar även i övrigt 

internationellt samarbete. 

 

Exempel på frågeställningar gällande mer kretsloppsanspassat foder: 

-Hur mycket foder behövs/år till de åländska odlingarna?  

-Hur mycket egna musslor kan Åland producera och använda?  

-Vad krävs för att mala ned dem till fiskfodermjöl?  

-Hur mycket svamp behövs och hur sker transporter?  

-Hur mycket skräpfisk fiskas/landas på Åland och till vilket pris kan detta köpas? Hur mycket 

behövs totalt ?  

- Vad behövs för att få allt att fungera storskaligt? Kan ett annat land att stå för produktionen? Hur 

mycket kan de producera per år i så fall? 

 

2.  Längre tillståndsperioder kan motivera fiskodlarna att våga göra satsningar på ny 

miljöförbättrande teknik och dylikt. Granskning och revidering av tillståndet kan göras kontinuerligt 

bl. a. med beaktande av ny tillgänglig teknik och resultat från fiskodlingens årliga 

miljökontrollprogram.  

 

3. Pilotprojekt/utredningar utförs för att reda ut kunskapsluckor under den närmaste 5:års perioden: 

a) Utredning gällande vattenförbättringsöverskott och möjligheter till nyttjanderätt på allmänt 

vatten utanför byarågång. 

b) Utredning gällande det nya miljöfodret (fytasfodret).  

Frågeställningar: 

- Fungerar det i dagens åländska fiskodlingar?  

- Krävs det investeringar i utfodringsutrustning?  

- Blir påverkan på miljön mindre? 

    c) Undersökningar/utredningar gällande utfodringssystemet Akvasmart i Östersjön. 
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4. Samrådsgruppen föreslår att en anhållan skickas till ansvariga inom HELCOM för att utreda vad 

som skulle kunna vara en proportionerlig "bördefördelning" för Åland enligt BSAP, helst uträknat 

på samma sätt och med samma metoder som för de övriga Östersjöländerna. 

 

5. Informationskampanjer för att åstadkomma attitydförändringar gällande fiskodlingar. Med mer 

kretsloppsanpassad mat och informationskampanjer så kan förmodligen attityden förändras till att 

bli mer positiv. 

 

9. Diskussion 
Vi lever i en värld där utfiskningen av haven ökar, befolkningen ökar och därmed behovet av 

långsiktigt hållbara proteinkällor. Samtidigt blir miljö- och klimatförändringarna större och större. 

Därmed uppstår ett behov av att producera näringsriktig och klimatsmart, miljövänlig mat. Odlad 

fisk har t.ex. en betydligt lägre påverkan på klimatet än konventionell köttuppfödning. En 

långsiktigt hållbar utveckling av vattenbruket är därför önskvärd. Men för att nå dit behövs det dels 

informationssatsningar för att åstadkomma attitydförändringar och dels behöver det satsas mer 

resurser på forskning och utveckling för att åstadkomma så stora utsläppsminskningar som det är 

möjligt att uppnå utan alltför stora negativa sociala och ekonomiska konsekvenser. 

 
FN:s livsmedelsorganisation FAO har konstaterat att vattenbruket måste expandera kraftigt om 

mänskligheten ska fortsätta konsumera fisk och skaldjur i nuvarande omfattning. I och med EU-

inträdet har vattenbruket också kommit att ställas mer i fokus som en del av EU:s gemensamma 

fiskeripolitik. Det finns därför en strävan mot att utveckla vattenbruket. I ett meddelande från 

kommissionen till rådet och Europaparlamentet om en strategi för hållbar utveckling av det 

europeiska vattenbruket (KOM 2002/511) finns riktlinjer för en utveckling av vattenbruket både 

nationellt och inom EU. Syftet är att stärka och utveckla vattenbruket inom ramen för en ekologisk, 

ekonomisk och socialt hållbar utveckling, särskilt beträffande EU:s ramdirektiv för vatten och 

utvecklingen av landsbygden. 

9.1 Möjliga utsläppsminskningar och tidsperspektiv 

Enligt BEVIS-projektet
79

 medför en minskning med 80 % av belastningen från fiskodlingen att 

näringshalterna och förekomsten av växtplankton minskar i områden med begränsad 

vattenomsättning. Enligt modellen skulle halterna av kväve och fosfor minska med 2-4 % och 

mängden växtplankton med 5-15 % i områden med intensiv fiskodling och begränsad 

vattenomsättning (mer om detta i kapitel 4.1.2).  

 

En fiskodling på rätt plats ger en liten miljöpåverkan, medan effekterna blir större ifall fiskodlingen 

är placerad i en grund vik, nära land. Lokaliseringsstyrning är därför ett effektivt sätt att minska 

belastningen och effekterna på inre vikar. Närsaltsutsläppen från odlingar placerade i öppna 

vattenområden blir snarare en fråga som berör Östersjön till sin helhet. Däremot minskar 

naturligtvis inte utsläppen per capita för Ålands del. Därmed inte sagt att ytterligare 

utsläppsminskningar inte är önskvärda. Alla näringar som medför utsläpp av näringsämnen måste 

bidra med minskningar. Det är ett generellt problem för alla verksamheter som vill expandera ifall 

expansionen innebär ökade utsläpp av näringsämnen.  

 

Fiskodling har generellt låga foderomvandlingsfaktorer jämfört med annan djurproduktion, vilket 

innebär att det krävs lite foder för att producera ett kilogram fisk. Även om de totala utsläppen från 

fiskodlingar i Östersjön är liten jämfört med utsläppen från exempelvis jordbruk, industrier, trafik 

och befolkningscentra så sker utsläppen direkt i recipienten. I tabell 3 redovisas de totala utsläppen 

till Östersjön, liksom Finlands och Ålands utsläpp. 
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Tabell .3. Siffrorna inkluderar atmosfärisk deposition. 

Östersjön (2009) Finland (medeltal 1997-2001) Åland (2007) 

Kväve Fosfor Kväve Fosfor Kväve Fosfor 

837500 28000 84000 4200 2832 82 

 

Med hjälp av produktutveckling av foder antas laxfiskodlingens kvävebelastning kunna minska 

något från nuvarande nivåer, under förutsättning att minimikraven för fiskarnas behov av näring och 

produktkvalité kan bibehållas. Det har även tagits fram ett nytt, miljövänligare fiskfoder som inte 

äventyrar fiskarnas välstånd. Ifall det nya, mer miljövänliga fiskfodret används, kan man snabbt få 

ned åtminstone fosforutsläppen med kanske ändå uppemot 20 %. Problemet är dock att det i 

dagsläget endast finns en tillverkare och att det kan bli skevt ifall man betraktar det hela ur 

konkurrenssynpunkt. Eftersom de åländska fiskodlarna dessutom har vissa tvivel om den rent 

tekniska kvalitén vore en oberoende utredning intressant. 

 

Ingredienserna i fiskfodret har ett annat ursprung än Östersjöns ekosystem. Ifall Östersjöfisk kunde 

användas som råmaterial för fiskmjöl och fiskolja och givet att detta sker med hänsyn till 

foderfiskbeståndens bärkraftighet skulle det vara möjligt att få till en mer kretsloppsanpassad 

hantering.  Ifall musslor används som foderråvara får man dels en kväverening av vattnet och dels 

får man en lokalt producerad foderråvara. Dessutom kan nya möjligheter öppnas upp genom nytt 

foder innehållande svamp, musselmjöl och så kallad ”skräpfisk” från Östersjön. Men allt detta är 

utvecklingsfrågor och det sker inte på en gång.
80

 Tidsperspektivet är svårt att sia om, men en 

omställning kan möjligen ske under en 10:års period. Det tar tid att ställa om och att utveckla en ny 

produktion och utveckla den infrastruktur och logistik som behövs. Dessutom måste 

dioxinfrågan/miljögifter behandlas och för att komma dit krävs det resurser, investeringar och andra 

konkreta satsningar. 

 

Lokaliseringsstyrning tillsammans med koncentration av fiskodlingar, fiskfoderutveckling och byte 

till nya mer miljövänliga foder förefaller som de mest relevanta alternativen för att uppnå 

belastningsminskningar inom den närmaste framtiden. Större utsläppsminskningar, dvs över 20 %, 

och som bygger på kretslopp tillhör framtiden och är möjligen genomförbara om ca 10 år. 

9.2 Konsekvenser av olika åtgärder 

Fiskodlingar på Åland fyller en viktig funktion då de försörjer ett stort antal människor ute i 

skärgården och i glesbygden, både direkt och indirekt. Det har beräknats att det ekonomiska värdet 

av fiskodlingen på Åland inklusive alla kringeffekter år 2005 motsvarade ca 70 miljoner euro, varav 

andelen som stannar på Åland är ca 30 miljoner euro. 
81

 

 

För de kommuner på Åland som har fiskodlingar är det en viktig skärgårdsnäring som sysselsätter 

76 personer av skärgårdens 2280 personer (ÅSUB 2009). Dessutom har det uppskattats att ungefär 

lika många är indirekt involverade. I tabell 1 och 2 framgår framför allt hur stora de sociala och 

ekonomiska konsekvenserna blir vid en kraftig nedskärning av fiskodlingsverksamheten. Förutom 

att arbetstillfällen försvinner så försvinner ju även skatteinkomster och skärgården avfolkas än mer. 

Belastningen minskar naturligtvis med minskad produktion. 

  

Vattenbruket i hela Östersjön borde behandlas på ett likartat sätt, dels för att undvika 

konkurrensnackdelar och dels för att Östersjöns miljö berör alla som bor och verkar runt Östersjön. 

En möjlig åtgärd vore att sätta ett tak för hur stora utsläpp som ska tillåtas för hela sektorn. Detta 

skulle kunna verka pådrivande på arbetet med att minska utsläppen om fiskodlingen skulle kunna 

börja expandera. Ett sådant utsläppstak borde med andra ord innefatta alla Östersjöstater med en 
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överenskommen intern fördelning snarare än ett ensidigt åländskt åtagande. Därför är det mycket 

viktigt med ett nationellt och internationellt samarbete i frågan gällande vattenbruk. 

 

En sak är klar, fiskodlingen fyller en viktig funktion för en del kommuner på Åland. En avveckling 

skulle få stora sociala och ekonomiska konsekvenser för dessa kommuner, men också för hela 

Åland. Det handlar om intäkter för flera miljoner euro, årligen. 

 

Ifall man kan få till det önskade framtidsscenariot med ytterligare utlokaliserade fiskodlingar, ett 

internationellt samarbete och mer kretsloppsanpassade foder så kan näringen att bli ekologiskt 

hållbar på längre sikt. Samtidigt som många människor erbjuds tillgång till en näringsrik och 

klimatsmart mat. 

 

Men arbetet för framtiden måste börja nu. En utveckling av en ny marknad med lokalt producerat 

foder från t.ex. musselodlingar och Östersjöfisk kommer att generera ännu fler arbetstillfällen och 

en möjlighet till en levande skärgård och glesbygd även i framtiden.  Dock måste man även ta med 

klimatförändringar i hela resonemanget. I slutet av detta århundrade har förutsättningarna i 

Östersjön förändrats ifall vi inte lyckas bromsa växthuseffekten. 

 

Samrådsgruppens slutsatser:  

 De åländska fiskodlingarna står för en stor del av fosforutsläppen sett ur ett åländskt 

perspektiv räknat per capita, men är mycket små sett ur ett Östersjösammanhang.  

 Effekten lokalt på vattenkvaliteten är p.g.a. utspädningseffekten liten även vid mycket stora 

fiskodlingar om de placeras långt ut till havs i öppna områden. Effekten är betydligt större 

vid odlingar som placeras inomskärs i områden med liten vattenomsättning. En 

omlokalisering av odlingar till yttre vattenområden pågår successivt enligt nuvarande 

bestämmelser i förordning om fiskodling. Möjligheten till fiskodling på öppet hav är dock i 

dagsläget begränsad på grund av att odling på allmänt vatten inte är tillåtet under gällande 

lagstiftning. 

 Fiskodlingar spelar en stor roll för den fortsatta överlevnaden hos vissa skärgårdskommuner 

och i glesbygd. En avveckling kan få stora konsekvenser såväl ekonomiskt som socialt. 

 Åland bör genomföra flera olika utredningar, dels inom flag ship-projektet men även det 

som avser det mer fosforsnåla fytasfodret och dels gällande utfodringstekniken (Akvasmart) 

samt utnyttjande av vattenförbättringsöverskott och möjligheter till nyttjanderätt av allmänt 

vatten. Det behövs även en utredning gällande befintlig lagstiftning och längden på 

miljötillstånd. 

 Samarbete mellan myndighet och näring bör fortsätta för att upprätthålla god dialog och för 

att ge bästa förutsättningar för en positiv utveckling. 

 Ett långsiktigt principbeslut för vattenbruk liknande de som tagits fram för Finland och 

Sverige behövs även för Ålands del. 

Samrådsgruppen konstaterar även att de miljökonsekvenser som fiskodlingar står för redan har 

minskats väsentligt i enlighet med de målsättningar som HELCOM tidigare ställt. Men eftersom 

frågan om hur mycket Åland ska minska sina belastningar i förhållande till övriga länder inom 

BSAP ofta lyfts, föreslår samrådsgruppen att en anhållan skickas till ansvariga inom HELCOM för 

att utreda vad som skulle kunna vara en proportionerlig ”bördefördelning” för Åland uträknad på 

samma sätt och med samma metoder som för de övriga Östersjöländerna. 

Genom att aktivt delta och ta del av pågående forskning och andra projekt finns det mycket goda 

möjligheter för att Åland till år 2021 kommer att kunna ha ett mer kretsloppsanspassat vattenbruk 

med betydande belastningsminskningar, kanske uppemot 20 % eller mer, trots bibehållen 

produktionsvolym. 
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9.3 Fiskodlarnas egna reflektioner 

Ålands fiskodlarförening r.f. som representant för den åländska fiskodlingsnäringen anser att 

bildandet av denna samrådsgrupp med representanter från myndighet och näring har varit mycket 

positivt. För att kunna fatta bra beslut behövs ett balanserat underlag som presenterar verkligheten 

och möjligheterna för framtiden ur ett enhetligt och objektivt perspektiv, vilket har varit 

målsättningen med denna rapport. Att näringen involverats i diskussionen är ett stort steg framåt i 

arbetet med att finna hållbara och framför allt realistiska utvecklingsmöjligheter för vattenbruket. 

Vi hoppas att den konstruktiva dialogen mellan myndighet och näring kan fortsätta även efter att 

samrådsgruppens uppdrag är genomfört. 

  

Näringen har under en lång tid återkommande ställts inför hårda krav på utsläppsminskningar och 

ålägganden om åtgärder utan att någon hänsyn har tagits till konsekvenserna av dessa beslut. Den 

odlade fisken är Ålands i särklass största exportvara. Fiskodlingen står följaktligen för en betydande 

procent av de totala utsläppen per capita. Genom att stirra sig blind på utsläppsprocent har man 

felaktigt utmålat de åländska fiskodlingarna till en stor miljöbov som ska stävjas till varje pris, trots 

att Åland är en mycket liten del av Östersjön och trots att våra samtliga utsläpp utgör mindre än en 

promille av den totala belastningen. 

 

Ur detta ensidiga perspektiv har det glömts bort att vår fiskodling producerar närproducerad, 

hälsosam och klimatsmart mat, motsvarande närmare 300 000 människors årliga fiskkonsumtion, på 

en marknad med en ständigt hög efterfrågan på fisk. Man glömmer också bort att bakom 

utsläppsstatistiken finns verkliga människor och verkliga samhällen, som får ta de negativa 

konsekvenserna av orimliga beslut och en ofta mycket onyanserad samhällsdebatt. Att utmålas som 

syndabock har drabbat både dem som arbetar vid fiskodlingsföretagen och deras 

familjemedlemmar. Generationsväxlingen inom branschen har till stor del uteblivit och framtidstron 

har försvagats av att verksamhetsförutsättningarna kontinuerligt blivit hårdare -trots de rejäla 

miljöförbättrande åtgärder som redan gjorts och trots att alla lagens krav och rekommendationer har 

uppfyllts. De stränga miljökraven har förstås drabbat de minsta företagen värst, eftersom de har 

mindre marginaler. Sedan 90-talet har 5/6 av fiskodlingsföretagen lagts ner eller blivit uppköpta. 

Det anser vi vara ett kvitto på den fiskodlingspolitik som under lång tid har handlat om avveckling 

istället för utveckling. 

 

Närheten till havet, det gynnsamma klimatet samt den stora efterfrågan på fisk gör fiskodlingen till 

en av de få näringar med mycket goda, naturliga förutsättningar att verka subventionsfritt i vår 

skärgård och glesbygd. Fallstudien av fiskodlingens roll på Föglö visar tydligt de synergieffekter 

vad gällande infrastruktur och service som skapas av fiskodlingsnäringen; Färjtrafiken, butik, skola, 

daghem med mera är beroende av att folk väljer att bosätta sig i kommunen, vilket i sin tur 

förutsätter att det finns arbetsplatser året runt. Landskapsregeringen borde enligt vårt sätt att se slå 

vakt om subventionsfria produkter i områden där arbetsplatser är livsviktiga för de regionala 

bygdernas framtida överlevnad. 

 

Trots de motgångar som näringen mött på finns det alltså mycket goda förutsättningar för att vända 

den negativa utveckling som varit, givet att den politiska viljan finns. Om i praktiken fungerande, 

tekniskt och ekonomiskt rimliga lösningar för minskade utsläpp kan hittas på såväl kort som lång 

sikt har näringen både vilja och beredskap att förverkliga dem. Det ligger i allra högsta grad i 

näringens intresse att ha så litet spill och så små utsläpp som möjligt, då foderkostnaden är mycket 

hög. För att aktivt och effektivt kunna arbeta med förbättrings- och utvecklingsåtgärder bör 

företagen dock tryggas en stabil ekonomisk grund och en långsiktig basverksamhet att utgå ifrån. 

Landskapsregeringens mycket högt ställda ambitionsnivå rörande vision och långsiktig målsättning 

i vattenåtgärdsprogrammet bör rimligtvis gälla alla berörda sektorer och hela det åländska 

näringslivet/samhället. Det bör inte ställas hårdare krav för vattenbruket än för andra näringar eller 

vad som gäller för fiskodlingsnäringen i grannregioner och internationellt. Vi hoppas att denna livs- 
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och konkurrenskraftiga skärgårds och glebygdsnäring inte offras för ambitionen att nå kortsiktiga 

och ur ett helhetsperspektiv verkningslösa miljöförbättringar. 

 

Det är mycket positivt om Landskapsregeringen väljer att vidga perspektivet kring miljöfrågor i 

allmänhet och fiskodlingsfrågor i synnerhet genom det påbörjade aktiva samarbetet med övriga 

Östersjöländer inom ramen för HELCOM-BSAP samt EU:s Baltic Sea Region Programme. Såsom 

framgår av denna rapport anser man inom Helcom att fiskodlingarna redan gjort betydande 

utsläppsminskningar då de är borttagna från den sk ”Hot-Spot” listan över de stora 

belastningskällorna.  Fiskodlingsnäringen agerar på en internationell marknad, miljöproblemen i 

Östersjön är gränsöverskridande, de långsiktigt bästa lösningarna och strategierna måste därför 

utarbetas gemensamt.   

 
 
 
 

 
Bild: Per Bergfors, Mariehamn. 
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Övriga källor: 

 HELCOM:s hemsida. 

 Föglö kommuns hemsida 

 Kommundirektör Niklas Eriksson. 

 Ålands fiskodlarförening r.f. 

 Intervjuer med 2 VD för fiskodlarna. 

BILAGOR 

Bilaga 1 

 
Uträkningar för belastningsminskningar 
Belastning: 

Utsläppen av kväve och fosfor från fiskodlingar på Åland 2009:  

6,2 kg P/ton odlad fisk 

54 kg N/ton odlad fisk 

Dessa siffror han använts för att beräkna belastningsökningar respektive –minskningar i tabell 1 och 2. 

 

Arbetstillfällen: 

Arbetstillfällen: 4500 ton och 76 sysselsatta enligt ÅSUB ger: 4500/76= 59 ton per sysselsatt person. 

Exempel: en belastningsminskning med 20 % ger: 4500 ton – 3612 ton = 888 ton i minskad produktion. 

888/59= 15 personer berörs direkt. 76-15= 61 st. 

 

Produktionsvärde: 

14,7 miljoner euro/4500 ton ger 3,26 euro/kg och därmed 3260 euro/ton. Exempel: En minskad produktion 

på 888 ton ger således en minskning med 2 894 880 euro, dvs ca 2,9 miljoner euro. 14,7 -2,9 = 11,8 miljoner 

euro. 

 

 


