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Fiskfodret är en av de allra viktigaste faktorerna för fi skodlingen. Det är 
en förutsättning för fi skens tillväxt och dess närings- och energiinnehåll 
i kombination med odlarens skicklighet att odla fi sk avgör hur eff ektivt 
fodergivan kan nyttjas av fi skarna och omvandlas till fi skbiomassa. 

I det lokala perspektivet är innehållet i fodret, speciellt 
fosforinnehållet, i kombination med eff ektiviteten 
på foderutnyttjandet de avgörande faktorerna för 
näringspåverkan. I det globala perspektivet är fodrets 
sammansättning av ingredienser avgörande för vilken 
miljöeff ekt fodertillverkningen medför. För odlaren är 
kombinationen av fodrets kvalitet, vilket avgör fi skens 
möjlighet till eff ektiv tillväxt och priset på fodret 
avgörande för de ekonomiska förutsättningarna av 
verksamheten då foderkostnaden utgör den största 
delen av driftskostnaden.

Foderinnehåll
De odlade fi skarna äter industriellt framställt foder. 
Råvarornas och fodrens kvalitet kontrolleras noggrant 
av fodertillverkarna som i sin tur är underställda 
myndighetskontroller. 

Fodren består av växtolja, vegetabiliska proteiner, 
marina fetter och marina proteiner samt vitaminer, 
mineraler och spårämnen. Fiskfodret behöver ha ett 
välbalanserat innehåll av fett, kolhydrater och protein. 
Fördelningen i innehåll skiljer sig dessutom åt mellan 
olika foder beroende på fi skens ålder och art. Även 
storleken hos foderpelleten ökar med fi skens storlek.

Man har idag en mycket bred kunskap om vilka 
näringsämnen olika fi skarter behöver och därför är 
det också möjligt att göra egna foder för varje art. När 
fi skarna växer förändras deras näringsbehov. Främst 
förändras förhållandet mellan protein och fett. Under 
yngelstadiet behöver fi sken i första hand protein för 
att växa, medan en större fi sk behöver mer energi. 
Samtidigt behöver de mindre fi skarna ett foder med 
en högre fosforhalt än de större fi skarna då fosfor 
behövs vid tillväxten av skelettet. Detta medför 
sammantaget att foder till större fi skar innehåller 
mer fett och mindre protein än foder till mindre fi sk. 

Tillverkning
Tillverkningsprocessen av fiskfoder är mycket 
komplicerad jämfört med tillverkningen av foder för 
andra husdjur, eftersom vattenomgivningen ställer 
speciella krav på fodrets kvalitet och egenskaper. 
Fodret för fi skodlingar i öppna kassar skall sjunka 
långsamt och får inte upplösas för fort, eftersom det 
då skapas foderspill. I trågodling och då främst för 
liten fi sk fokuserar tillverkningen istället på en god 
fl ytförmåga för att fodret ska uppehålla sig längre på 
ytan och ge fi sken längre tid på sig att äta upp allt 
foder. Detta är däremot olämpligt vid fi skodlingar i 
öppna kassar där fodret då kan driva ut från kassen 
på ytvattnet.   (Utfodring DB) Fiskfoder. Foto: Tina Hedlund



Fiskfodren framställs med hjälp av en extruder, 
vilket inkluderar en slags tryckkokning. Under 
upphettningen stiger temperaturen på grund av 
trycksättningen tillfälligt till över 100 grader. Detta 
gör framställningsmetoden mycket hygienisk. Tack 
vare att foderblandningen i extrudern upphettas 
under tryck kan fi skarna även ta tillvara stärkelsen 
från spannmålet bättre. 

Lagring
En fi skodlingsanläggning strävar efter en så eff ektiv 
och korrekt hantering av fodret som möjligt. Därför är 
det av stor vikt att fodret lagras och hanteras på ett 
sådant sätt att det inte kontamineras eller förstörs. 
Lokaler och utrustning som nyttjas för lagring, 
utfodring och transport av foder kontrolleras därför 
som regel genom daglig tillsyn. Fodret får inte utsättas 
för väta, solljus, värme eller dylikt utan transporteras 
genast från lastbilen till lager eller silos i vilka de får 
ett gott skydd. Värme och längre lagring kan få fodret 
att släppa fett vilket ger en oljefi lm på vattenytan men 
kan även innebära problem i foderutrustningen med 
driftstopp som följd. Oljesläpp från fodret kan även 
ske på grund av fel i tillverkningen. I ett sådant fall är 
fodret oljigt redan vid leveransen. På samma sätt kan 
fodret ha blivit utsatt för väta redan före leveransen 
till fi skodlaren. Eventuella avvikelser i foderkvalitén 
vid mottagandet rapporteras till tillverkaren för 
reklamation.

Utfodring
Utfodringsteknik
Utfodring kan ske för hand, vilket innebär att det 
kastas ut och sprids manuellt över vattenytan med 
exempelvis en skopa. Detta är dock alltför krävande för 
att kunna genomföras eff ektivt på en större fi skodling. 
Däremot används metoden med fördel även emellanåt 
på större odlingar för att kontrollera fi skens aptit och 
beteende. På större odlingar används automatiserad 

utrustning på grund av de större fodervolymerna och 
för att möjliggöra en jämn fördelning av utfodringen 
över dygnets ljusa timmar. 

Utrustningen kan vara av slungtyp där en 
foderbehållare är kopplad till en matarskruv som 
vrider fram foder till en slunga som sedan fördelar 
fodret över kassens yta. Tidigare var det vanligt med 
en ännu enklare uppsättning där foderbehållaren 
var förbunden direkt nedåt med en tallrik under sig 
som snurrade ut foder. Detta förutsätter dock att 
foderbehållaren placeras mitt i fi skenheten. 

En annan vanl ig utfodringsutrustning är 
tryckluftsstyrd där stora silos med foder kopplas till 
en doserare. Från doseraren blåser tryckluft ut fodret 
via slangsystem till varje enskild kasse. I slutet på 
slangen fi nns ytterligare en spridningsmekanism för 
att fördela fodret jämnare över vattenytan. Dessa 
tryckluftssystem kan placeras på land eller på en 
speciell foderfl otte som då rymmer ett komplett 
system med foderlager, kompressorer osv. 

All automatiserad utfodring styrs av mer eller 
mindre avancerade elektroniska system. I de mer 
moderna systemen är systemen datoriserade och 
styrs via applikationer i dator eller smartphone. Dessa 
system kan även styra valet av fodersort, fodermängd 
och tidpunkt för utfodringen för varje enskild kasse 
utifrån data om den fi sk som fi nns i vardera kasse, 
vattentemperatur och syrgashalt i vattnet. Detta 
måste dock kompletteras med daglig manuell 
övervakning av fiskens aptit varefter eventuella 
nödvändiga justeringar av utfodringen görs. 

Foderförbrukningen följs och registreras även i 
datasystemen för att det ska vara möjligt att följa 
upp tillväxteff ektiviteten, kallad foderkonvertering 
eller foderkoeffi  cient samt för att kunna beräkna 
fosforutsläpp som belastar miljön. 

Fodermängden som ska ges till fisken kan 
förutses genom en til lväxttabell baserad på 
erfarenhet om procentuell daglig tillväxt relaterad 

Automatiserat utfodringssystem med foderbehållare, slunga och separat styrenhet vid varje kasse. Foto: Tina Hedlund



till vattentemperatur. Fiskens storlek påverkar den 
förväntade tillväxthastigheten genom att fisken 
uppvisar en hög relativ tillväxt efter kläckning som 
sedan minskar med storlek och ålder. Alla individer 
av samma storlek växer däremot inte i exakt samma 
hastighet. De genetiska variationerna innebär att vissa 
fi skar växer snabbare än andra. Hälsotillståndet hos 
den enskilda fi sken är givetvis också en viktig faktor 
då en sjuk fi sk både tappar aptit och spenderar energi 
på immunförsvaret och för att tillfriskna. Kunskapen 
är heller inte lika omfattande för alla fi skarter. För 
lax och regnbåge fi nns väl etablerade tillväxttabeller 
medan tillväxttabellerna för exempelvis röding och 
öring är mindre standardiserade. 

Det är därmed möjligt att styra utfodringen 
uteslutande med ett datorprogram som utgår från 
tillväxttabell kopplat mot en temperatursensor. 
Även andra sensorer för exempelvis syresättning 
och strömstyrka (vattenhastighet) kan användas 
och ger information för en korrekt utfodringsmängd 
men det fi nns även sensorer tillgängliga att köpa för 
att registrera foderspill som faller genom kassen. I 
praktiken är emellertid inga tekniska styrningssystem 
perfekta och bör alltid åtföljas av tillsyn där fi skens 
beteende studeras. 

Temperatur
Vattentemperaturen är en starkt inverkande faktor 
på fi skens aptit och tillväxt även om aptiten även 
påverkas av andra faktorer så som syresättning, vindar, 
vattenströmmar och solinstrålning. Eftersom fi skar är 
växelvarma, d.v.s. inte upprätthåller någon egen 
stabil kroppstemperatur, så påverkas matsmältningen 
kraftigt av den omgivande vattentemperaturen. Både 

matsmältningshastigheten och fi skens energibehov 
ökar med ökande temperatur, men sammantaget 
växer fisken fortare upp till en specifik optimal 
temperatur. Vid högre temperaturer än den för fi sken 
optimala överväger dock de negativa aspekterna, 
vilket medför att fi sken stressas, tappar aptit och 
även utsätts för höjda risker att råka ut för sjukdomar.
Den optimala temperaturen skiljer sig mellan 
ol ika arter och röding som räknas som en 
kallvattensfi sk har exempelvis svårare att hantera 
vattentemperaturer över 15 grader än regnbåge. 
Däremot fungerar rödingens matsmältning fortfarande 
väl vid temperaturer nära fryspunkten till skillnad från 
regnbågens matsmältning, vilket medför att röding 
både kan utfodras och tillväxa vid väsentligt lägre 
temperaturer än regnbåge. 

Syrehalt
Låga syrehalter i omgivande vatten eller för höga 
tätheter av fisk i odlingen leder till försämrade 
syreförhållanden, men minskad aptit, försämrad 
smältbarhet hos fodret och ökad r isk för 
sjukdomsutbrott med en ökad dödlighet som följd. 
Det största problemet under perioder med förhöjd 
vattentemperatur är att syrehalten i vattnet minskar 
då varmare vatten inte kan innehålla lika mycket 
syre (gaser) som kallare vatten. Detta innebär att 
allt eftersom temperaturen stiger och fi skens aptit 
ökar minskar samtidigt syretillgången för fi sken. 
Således visar erfarenheten att fi skarna klarar längre 
värmeböljor bättre om de före dessa inträffar 
utfodras optimalt. Det gäller därför att kunna förutspå 
värmeböljor och andra väderrelaterade förändringar 
och minska utfodringen i god tid. 

Datastyrt automatiserat utfodringssystem i en odling med öppna kassar. Foder i fodersilos under luckorna förs vidare via fördelaren och 
slangar till varje enskild kasse. Foto: Tina Hedlund



Hantering av död fi sk
Dödlighet
En viss andel av fi sken dör av olika orsaker i en 
fiskodling. Den naturliga dödligheten ligger på 
omkring 2,5 %/år och en ökad dödlighet är därför en 
viktig faktor för att följa fi skens hälsostatus. Dessutom 
måste utfodringsmängderna justeras när biomassan 
minskar i odlingen för att minska mängden foderspill 
och upprätthålla utfodringseff ektiviteten.
Som en daglig rutin plockas därför död fi sk bort 
från kassarna för att säkerställa god vattenmiljö och 
minska risken för spridning av eventuella bakterier 
och parasiter. Antalet döda fi skar bör registreras för 
varje kasse för att lättare kunna upptäcka förändringar 
i dödligheten och i tid upptäcka eventuella problem. 
I odlingar med automatiserade utfodringssystem 
registreras dödligheten även för att kunna korrigera 
utfodringen i förhållande till biomassan i odlingen. 
En fi skodlare skall sträva efter en så välfungerande 
hantering av fi sken som möjligt: från romkorn/yngel 
till leveransklar matfi sk. Död och/eller sjuk fi sk utgör 
merarbete för odlaren, har en potentiellt negativ 
eff ekt på den generella hälsosituationen hos fi sken i 
odlingen samt på den omgivande miljön. Det innebär 
dessutom både produktionsbortfall och minskad 
ekonomisk bärkraft eftersom alla kostnader för arbete 
och utfodring mm är bortkastade på den fi sk som dött 
och inte ger någon intäkt.

Förebyggande åtgärder
Dödlighet i odlingen både kan och bör förebyggas. En 
övergripande och viktig faktor är god hygien både vid 
in- och utförsel av fi sk till och från odlingen för både 
utrustning och personal. Död fi sk som blir liggande i 
odlingen riskerar att utgöra källor för bakterietillväxt 
och bör liksom avvikande och sjuka fi skar plockas bort 
löpande. I kassodlingar bör skyddsnät placeras över 
kassarna som skydd för fi sken mot predatorer såsom 
fåglar och däggdjur. Syresättningen i kassarna kan vid 
behov förbättras genom montage av strömbildare, 
vilket utgörs av olika typer av propellrar som sätter 
vattnet i rörelse. Även isbildning kan på detta sätt 
förebyggas. Vid behov, till exempel vid ökad stress 
under hantering, så kan extern syresättning ske med 
hjälp av syreutrustning. 

Traditionell teknik och moderna lösningar
Tillvägagångssättet vid plockning av död fi sk varierar. 
Traditionellt har håvar med långt skaft använts för 
plockning av död fi sk vid ytan, både i landbaserade 
odlingar och i odling i kassar. En del fi sk sjunker dock 
till botten varvid en ansamling av död fi sk kan uppstå 
framförallt i botten av djupa kassar vilket både kan 
ge en försämring av miljön i kassen samt utgöra 
substrat för vidare bakterietillväxt. Denna fi sk har 

Dödfi skhåv. Fotot: Daniel Wikberg

traditionellt insamlats genom s.k. rullning av kassen, 
vilket innebär att kassen först lyfts i ena änden och 
därefter lyfts längs båda sidorna så att död fi sk på 
botten hasar efter mot den andra änden av kassen. 
Slutligen lyfts fi ckan som uppstått upp och den döda 
fi sken plockas upp.

Plockning av död fi sk kan även genomföras med 
hjälp av dykare som går ner i kassen och samlar 
ihop fi sken varefter den lyfts upp. Numera fi nns även 
tekniska lösningar för att automatiskt samla upp död 
fi sk med hjälp av näthåvar eller en extrabotten som 
kan vinschas upp för tömning. Det fi nns ytterligare 
en metod som kallas lift-up-system där fi sken sugs 
upp via en tratt i botten på kassen och slangsystem 
till en uppsamlingsenhet. 

Kameraövervakning
Övervakning av fi sk, utrustning, foder och anläggning 
kan minska fl era av de risker som fi skodlaren måste 
hantera. Olika larm- och övervakningssystem används 
för att förebygga inbrott och minska risken för 
sabotage. Även under vattnet är kameraövervakning 
möjlig. Kameror under vattnet används dock oftare 
för kontroller av kassarnas skick, förekomst av död 
fi sk i kassen, fi skens beteende, bottenförhållanden 
under kassen samt övervakning av foderspill i 
djupled eller sidled för att justera utfodringen. 
Kameraövervakning under ytan kan genomföras med 
allt från en enskild nedhängande undervattenskamera 
och en bildskärm med vilken fi skodlaren kan förfl ytta 
kameran exempelvis från kasse till kasse. Det kan 
även genomföras med mer avancerad utrustning med 
kameror som kan fjärrstyras som ubåtar utrustades 
med både sonar och gripklor. Dessa tekniska lösningar 
klarar även av större vattendjup än de enklare 
lösningarna. Kameror kan också monteras fast på 
varje kasse, varvid samtliga kassar kan övervakas 
kontinuerligt från ett samlat kontrollrum. 
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