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Generellt för matproduktion 

 Står för ca 30-35% av globala växthusgasutsläppen1 

 Använder 38% av globala landytan1 

 Använder ca 70 % av globala färskvattenuttaget1 

 Drygt 40% av utsläppen av kväve och fosfor till haven i Sverige2 

 Energiförbrukning 

 Spridning av naturfrämmande ämnen 

 Påverkan på biologisk mångfald 

 

Påverkan/utsläppen kommer från olika källor för olika 
produktgrupper 

 

1Foley et al 2011 Solutions for a 
cultivated planet. Nature 
2Jordbruksverket 



Livscykelanalyser (LCA) av matprodukter 

 Beräknar olika typer av miljöpåverkanspotential under en 

produkts livscykel 

 Ger en integrerad bild av främst utsläppsbaserad 

miljöpåverkan (klimatpåverkan, övergödning, etc.) 

 Vissa mätpunkter svårare att jämföra, t ex påverkan på 

biologisk mångfald 

 Används för att t ex hitta hot spots och förbättringspotentialer 

 Svårt att jämföra resultat mellan studier p g a olika metodval 

Primärproduktionen (odlingen, fisket) dominerar oftast 

miljöavtrycket från en produkt 



Energibehov 

Modifierad från Pelletier et al. 2011 Energy intensity of agriculture and food systems. 
Annual Review of Environment and Resources 

 Energikällan mycket 

viktig vad det har för 

miljöpåverkan! 

 Olika system har olika 

förbättringspotential 
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Energibehov ≠ Klimatpåverkan 

GRÖNSAKER VATTENBRUK FISKE DJURHÅLLNING 

Gödsling, 
energianvänd
ning (källa!) 

Foderbehov, 
energianvändning 
(källa!) 

Bränsleförbrukning 
på fiskefartygen, 
kylmedel 

Foderbehov, 
gödselhantering 

 För fiske är 

bränsleförbrukningen 

≈klimatpåverkan 

 För odlade produkter 

kommer viktiga 

bidrag från lustgas 

och metan= mycket 

kraftiga växthusgaser 
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Viktiga för MSFD, WFD: Övergödning, Försurning, Toxicitet, etc. 

 Nu blir det svårare! 

 Regionala skillnader, brister inom metoder och beräkningar 

 Mkt generellt: 

 Övergödning: För djurhållning på land= foderproduktionen; för 

fiskodling= utsläpp från själva fiskodlingen  

 Försurning: För djurhållning på land= gödseln; för fiskodlingen= 

energibehovet (och källan!) 

 För fiske korrelerar dessa kategorier med bränsleförbrukningen på 

fartygen  



Det blir trade-offs. Exempel ekologiskt vs konventionellt  

Landquist, Nordborg  och Hornborg (2016) Litteraturstudie 
av miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt 
producerade livsmedel. SLV Rapport 2 2016.  

Per kilo produkt Per hektar 



Liten djupdykning: Foderfrågan 

 Foderfrågan är  en viktig faktor för 

miljöpåverkan från animaliskt protein på 

många sätt (källa, mängd) 

 Fiskodling har generellt sett effektivare 

foderomvandling än landbaserad 

produktion 

 Foderkällan viktig 
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Siffror från Welch et al. 2010 From Fishing to 
the Sustainable Farming of Carnivorous Marine 
Finfish. Reviews in Fisheries Science 



Övergödning från fiskfoder 

 Stor skillnad i miljöpåverkan i absoluta tal 
mellan:  

 liknande fiskodlingssystem (t ex lax)  

 odlade arter  

 produktionssystem 

 Utsläppen från odlingen beror på: 

 Fodersammansättning:  

 högre proteinhalt= högre utsläpp 

 olika proteinkällor= olika utsläpp 

 mängd  

 hur man hanterar utsläppen 

 Tacon & Metian (2015) Feed Matters: Satisfying the Feed Demand of 
Aquaculture. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 



Övergödning från fiskodling: exempel  

Aubin et al. 2009 Assessment of the environmental impact of 
carnivorous finfish production systems using life cycle assessment 
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Övrigt

Foderproduktion

Fiskproduktion

 För landbaserad 

animalieproduktion 

dominerar foderproduktionen 

övergödningspotentialen 

 För vattenbruk dominerar 

fiskodlingen: 

 Exemplet har FCR≈ samma: 

proteinhalten i fodret högre för 

piggvar än öring 

 Slutna system (RAS) kan ha 

bättre utfodringskontroll= 

mindre foderbehov 
50% 

vattenutbyte 



Implikationer för arbetet med miljökvalitetsnormer för havet? 



MSFD: Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur  
 
God miljöstatus kännetecknas av följande förhållanden:  

 3.1 Fiskeverksamheten ligger under en nivå som garanterar ett maximalt 
hållbart uttag (FMSY) av alla kommersiellt nyttjade bestånd. Nivån ska inte ha 
en negativ påverkan på ekosystemets struktur och funktion. (HVMFS 2014:14).  

 3.2 Beståndens reproduktiva kapacitet befinner sig på nivåer som garanterar 
livskraftiga bestånd och populationer.  

 3.3 Populationernas ålders- och storleksstrukturer ska garantera deras 
långsiktiga produktivitet.  

 

Genomförande: Står ej i någon miljömässig konflikt- tvärtom! Ökad 
fångst per ansträngning= minskad miljöbelastning per kilo 

Vad är acceptabel påverkan? Fisket påverkar givetvis; fiskodling kan 
påverka genom rymningar, spridning av parasiter och sjukdomar; 
övergödning kan påverka levnadsmiljöerna 

Foto: Therese Jansson 



MSFD och WFD: Övergödning och matproduktion 

 Behövs politiska prioriteringar och mer kunskap. 

Ekologiskt jordbruk kan vara bättre ur ett regionalt 

perspektiv, men kan leda till lägre total matproduktion 

från regionen.  

RAS för fiskodling minskar näringsbelastningen men är 

mer energiintensiva.  

Foderfrågan också viktig: regionala näringsbudgetar? 

Inhemsk produktion kontra ökat exportberoende? 

 

 

 



BAT för hållbar tillväxt av vattenbruk på västkusten? 

 Integrerad multitrofisk odling (IMTA) 

 Vattenbruk utan foderbehov (musslor, ostron, etc) 

 Foderutveckling som greppar näringen (musslor, alger, etc.) 

 RAS: överlägsen möjlighet att kontrollera rymningar, sjukdom, övergödande 

utsläpp, etc. Kräver dock grön energi och energieffektivisering! 

 Ca 8-300 MJ/kg produkt‒ jämfört med ca 2.5-3.7 MJ/kg för vegetabiliskt protein, ca 

2.7-32 MJ/kg för animaliskt protein; 18-55 MJ/kg för annan fiskodling1 

 

 

 
1Pelletier et al. 2011 Annual Review of Environment and Resources 



Take home messages 

 Olika former av matproduktion innebär olika typer av 

miljöpåverkan och från olika källor 

 Arbetet med havskvalitetsnormer kommer innebära 

målkonflikter och prioriteringar 

 För att minska den totala miljöbelastningen behövs: 

 medveten prioritering mellan olika typer av miljöpåverkan 

 integrerade analyser för att kvantifiera trade-offs 

 



Många utmaningar  

 Hur skapar man bäst en helhetssyn? Många mål 
och aktörer. Var finns hot spots/flaskhalsar inom 
näringar respektive samhället?  

 Prioriteringar vid målkonflikter? Miljömålen, 
tillväxtstrategier, regionalt kontra globalt, ekologiskt 
kontra socialt/ekonomiskt,… 

 Kunskapsläget: för olika former av miljöpåverkan, 
synergieffekter, … 

 Konsumtionsmönster: hur får man med människan 
i systemet? 

 

Övergödning  
Marina 
näringsvävar  

Marint 
avfall Tilman & Clark 2014 Global diets link environmental sustainability and human health. Nature 



SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Tack! 
Kontakt: Sara.Hornborg@sp.se 

Arcimboldo 

Glöm inte: 

NOMACULTUREs 
HALVTIDSKONFERENS 
OCH LCA WORKSHOP 
OM HÅLLBART 
MARINT VATTENBRUK! 
  
7:e och 8:e september 
Symbioscenter, Kungshamn  


