Ledare

Gör vattenbruk till
en framtidsbransch
V

ärlden står inför stora förändringar.
Fram till 2050 beräknas världens befolkning öka med två miljarder människor
och för att föda den ökande befolkningen behöver
matproduktionen fördubblas.
Vattenbruk har en unik möjlighet att fylla detta
ökande behov av livsmedel, särskilt då världens
hav redan i dag är överfiskade och opinionen
för att minska konsumtionen av rött kött ökar.
Globalt är trenden tydlig: inom de närmaste
åren kommer den odlade fisken att gå om den
vildfångade.
I Norge är vattenbruk en etablerad näring som
årligen omsätter 100 miljarder norska kronor och
genererar sysselsättning för 100 000 personer.
Ofta på platser som i Sverige hade räknats som
glesbygd. Fiskodlingen har gjort det möjligt att
bo kvar på landsbygden och verka i en växande
sektor. Den norska visionen är att omsätta 500
miljarder kronor på vattenbruk senast 2050.
För att lyckas med detta och samtidigt jobba
med miljö, kvalitet och teknikutveckling tar nu
näringen nästa steg genom etablering av storskaliga landbaserade anläggningar kallade RAS
(recirculating aquatic systems).
Denna typ av anläggning finns redan i Norge,
Schweiz och Danmark med produktion från
1 500 ton och uppåt per anläggning.
Jämfört med Norge är Sverige i dag en liten
spelare och här diskuteras ännu vilken odlingsteknik som är ”bäst”. De flesta aktörerna odlar i
dag med kassar som beläggs med tidsbegränsade

tillstånd, ofta i långa och kostsamma processer
med myndigheterna. Detta stjäl energi och försvårar planeringen väsentligt.
Sverige behöver följa med i bransch

utvecklingen och underlätta för fiskodlarna,
oavsett odlingsteknik. Om landbaserade
fiskodlingar visar sig vara framtiden behöver en
kontrollerad omställning göras.
Vår vision är att 2050 ska vi:
● Ha en etablerad produktion på en miljon ton
från vattenbruk.
● Ha 100 storskaliga RAS-anläggningar för
fiskodling.
● Vara etablerade med vattenbruk som en
betydande del i vår livsmedelsproduktion.
Det kan låta ambitiöst, men se på vad som
hänt med datalagring. På tio år har den vuxit till
en storindustri. Vattenbruk skulle kunna göra
samma resa – men då krävs gemensamma satsningar inom bland annat:
● Lagstiftning.
● Forskning och utveckling.
● Investeringsstöd.
Hushållningssällskapen har mer än 100 års
erfarenhet av fiskodling och vi ser en framtida
stor potential för det svenska vattenbruket. Vi
är beredda att vara drivande i utvecklingen men
för att nå ända fram behöver alla berörda aktörer
samverka.
Vem tar upp den kastade handsken?
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Nya utmaningar

D

e gröna näringarna står
inför stora utmaningar
i år, som det brukar
heta lite förskönande omskrivet
när man egentligen pratar om
svårigheter.
Vad händer i torkans spår? Det
är 2019 – och inte fjolåret – som
blir svårast för ett antal företagare. Många behöver hjälp för att
klara sitt företag.
I samband med valet i september i fjol varnade Peter Borring i
en intervju här i Gröna Affärer för
långbänk i politiken, och därmed
ineffektivitet. Bänken blev längre
än de flesta kunde ana, men nu
är en ny landsbygdsminister på
plats.
Få tippade på Jennie Nilsson
(S) och spekulationerna satte genast i gång eftersom hon inte har
erfarenhet av vare sig lantbruk

eller EU:s jordbrukspolitik. Hon
är däremot hemmastadd i frågor
som näringspolitik, konkurrenskraft och forskning. Sådant lyfter
även lantbruksbranschen fram.
Mycket i januariavtalet ska nu
utredas. Mer långbänk?
Nytt år är också nya möjlig
heter. Vi presenterar vinnaren i
vår tävling Sveriges modernaste
gård. Låt dig inspireras! För den
framtidsintresserade skriver vi
om ungas önskelista, insekts
odling och digital mätning i
skogen.
Snart väntar Sam-ansökan,
vårbruk, EU-val och ny jordbrukspolitik – sannolikt även
den i långbänk, men spännande
att följa.
Trevlig läsning!
Helena Wennström redaktör
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Du gör
skillnad

Mikael
Kivijärvi
vd NorrbottenVästerbotten

Att förvalta skog och mark inför kommande
generationer är ett av de mest betydelsefulla jobb
man kan ha. Därför vill vi underlätta ditt arbete.

så når du oss
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Våra lokala bankkontor har lång erfarenhet av att
hjälpa skogsägare och lantbrukare med ekonomin
och andra frågor som rör verksamheten. Du är
varmt välkommen till ett bankkontor nära dig.

E-post: gronaaffarer@hushallningssallskapet.se På nätet: www.gronaaffarer.se
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Om oss
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap
över hela landet. Vi driver naturbruksgymnasier,
försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens
utveckling.
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