
 

Del 1/5: 3,7 miljoner anledningar varför fiskodling ska synas i 

sömmarna  

Ålands fiskodlarförening r.f. skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad 

fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen 

verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi valde att från vår synvinkel försöka svara 

på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är del ett. 

 

Det kan omöjligen ha undgått gemene ålänning, eller för den delen gemene Östersjöboende, 

att Östersjön är långt ifrån ett välmående och friskt hav. Det torde vara klart för de flesta att 

alla som bor runt Östersjön är skyldiga att dra sitt strå till stacken. Dessutom behöver vi 

göra rent på vår egen bakgård innan vi börjar peka med fingret och hötta åt länder med 

högre utsläpp.  

 

För Ålands del är det inte svårt att se vem som står för de största näringsutsläppen till 

Östersjön. Enligt ÅSUB stod fiskodlingen under 1994-2018 för i medeltal 68% av de årliga 

fosforutsläppen på Åland. Noterbart är att detta är den längsta tidsserien med 

digitaliserade mätvärden som finns att tillgå som vi känner till. Fiskodlingen på Åland har 

varit aktiv sedan 70-talet. Under 1994-2018 har fosforutsläppen från den havsbaserade 

fiskodlingen minskat från ca 40 ton årligen till 23 ton, vilket är mycket positivt. Men trots 

detta utgör fiskodlingens andel av Ålands totala fosforutsläpp hela 76 % år 2018, vilket visar 

att man inte lyckats minska sina utsläpp i samma takt som samhället generellt. Ser man 

dessutom till den totala utsläppen av fosfor som fiskodlingen släppt ut sedan näringen 

etablerades, uppgår utsläppsmängden till flera hundra ton och som ackumulerats i 

Östersjön. Siffran är hisnande.  

 

Såsom många andra näringar har rätt till stöd, har även fiskodlingen det i dagens läge. Det 

vi måste fråga oss är vart vill vi att våra stöd ska gå? En stor del av stöden betalas idag ut 

genom skattemedel och vi har rätt att som medborgare medverka och göra vår röst hörd 

när det gäller användningen av dessa. Därmed anser vi som Ålands största miljöbevakande 

intresseförening, vars enda vinning ligger i värnandet om Ålands gemensamma natur och 

miljö, att skattemedlen bör tilldelas miljö- och klimatfrämjande verksamheter framom 

miljöskadliga.  

 

Ålands Fiskodlarförening hävdar att den havsbaserade fiskodlingen går runt utan 

subventioner på produktionen. Går man in på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor 

kan man däremot tydligt se att den åländska havsbaserade fiskodlingsnäringen har erhållit 

subventioner i form av stöd. 3,7 miljoner euro de senaste 20 åren för att vara exakt. 

 

Fifax och den landbaserade odlingen på Åland har sedan 2012 erhållit stöd på nästan 3,6 

miljoner euro, så vi kan tydligt se att det rör sig om motsvarande summor för den havsbaserade 

som den landbaserade fiskodlingen.  

 



 

Ålands Fiskodlarförening r.f. beviljades 2018 ett stöd på 54 350 euro för en “Kommunikations- 

och hållbarhetsstrategi” och vi är nyfikna på vilka hållbarhetsfrämjande åtgärder detta projekt 

resulterat i? Att föreningen stärkt och slipat sin kommunikationstaktik inför behandlingen av den 

nya vattenlagen är tydligt. Så även bilden de ger av hur “hållbar” den åländska fiskodlingen är 

gentemot gemene ålänning (se senaste Ålands Handel s.28-19). 

 

Vi undrar om det verkligen är så ekonomiskt hållbart att i längden bedriva en verksamhet som 

bevisligen lyfter subventioner i former av stöd? Enligt oss bedriver en hållbar näring sin 

verksamhet innanför planetens gränser utan negativ påverkan på varken naturen eller 

människorna. I nästa insändare belyser vi problematiken. 

 

Del 2/5: Är den ekonomiska fördelen med kassodling av fisk snart ett 

minne blott? 

Ålands fiskodlarförening r.f. skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad 

fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen 

verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi valde att från vår synvinkel försöka svara 

på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är del två. 

 

Den största orsaken till varför den havsbaserade fiskodlingen idag kan ses som ekonomiskt 

hållbart torde vara det faktum att man inte behöver ta tillvara avfallet som uppstår när fisken 

hålls i kassar ute till havs. Då kassodling inte betalar för sin nedsmutsning i havet blir den 

ekonomiska jämförelsen mot landbaserade system orättvis. Fiskarna från olika 

produktionssystem säljs på samma marknad och priset sätts av den produktionsform som inte 

betalar för sina utsläpp. Hur ska andra hållbara system kunna bli lönsamma när marknadspriset 

styrs av den billigaste produktionsmetoden? 

 

En analys över fiskodlingens ekonomiska hållbarhet bör även inkludera alternativa kalkyler. Som 

exempel: Hur mycket större kunde Ålands sportfisketurism intäkt vara om havet var rent och 

rovfiskens reproduktion fungerade optimalt på naturlig väg? Övergödda vikar är det största 

hotet mot rovfiskens reproduktion i dagsläget.  

 

Den skeva marknadsbilden kan komma att ändra relativt snart. Utbyggnaden av landbaserade 

odlingar ökar. I Sverige planeras en landbaserad anläggning med kapacitet på 100 000 ton som 

beräknas generera 2000 arbetstillfällen. Hela projektet beräknas gå loss på 17-20 miljarder 

kronor. Det saknas inte kapital då de flesta institutionella investerare nu börjat vikta om sina 

portföljer mot hållbara investeringar. Det finns mer pengar att satsa än hållbara affärsidéer att 

investera i. De skalekonomiska fördelar som dessa jätteanläggningar medför kommer i 

kombination med ökad konsumentmedvetenhet att leda till att åländsk havsbaserad fiskodling 

blir på efterkälken och konkurreras ut. Man står alltså och stampar på samma ställe så att 

marken blir hårdare och hårdare, sedan funderar man varför det blir tyngre att gräva i den. 

 



 

Det är hög tid att åländsk havsbaserad fiskodling börjar bejaka och acceptera förändringen, 

istället för att hålla fast vid föråldrade metoder och sprida vilseledande information finansierat 

med skattemedel.  

 

Ålands Natur & Miljö r.f. 

 

Del 3/5: Odlad fisk är bra för vild fisk, eller? 
Ålands fiskodlarförening r.f. skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad 

fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen 

verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi valde att från vår synvinkel försöka svara 

på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är del tre. 
 

Varför har då fiskodlingen blivit en framtidsbransch som förväntas ha stor tillväxtpotential 

världen över? Svaret stavas överfiske.  

 

Idag är 90 % av världens fiskbestånd överfiskade eller fullt utnyttjade. Den matfisk vi tidigare har 

konsumerat blir mer och mer sällsynt. Därför har man, för att få bukt med problemet, valt att 

börja odla fisk för att stilla vårt behov av marina animaliska proteiner. Detta medför att 

fiskerinäringen världen över kan ställa om sitt fiske till att istället för matfisk fokusera på fisk för 

industrin. Möjligheterna utgörs av att man kan rikta in sig på fiskarter som tidigare varit mindre 

attraktiva som människoföda och att man kan fiska längre ner i den marina näringskedjan.  

Problemet som uppstår av detta är att det bildas en negativ spiral där de marina arter som ska 

återhämta sig inte nödvändigtvis har den föda tillgänglig för att de ska överleva. Vilket i 

slutändan resulterar i mindre fisk, färre arter och fiskbestånd som kollapsar. 

 

Det här är ett globalt problem. 20 % av all fisk som fiskas upp ur världshaven går för tillfället till 

fiskodlingen. Konsumtionen av odlad fisk har numera överstigit konsumtionen av vild fisk. Av 

andelen marin uppfödning utgör laxfiskar 70 % av marknaden, vilket är 2,5 miljoner ton laxfisk.  

 

Denna globala utveckling märks även lokalt. Vi ser redan nu att storspiggen drastiskt har ökat i 

antal, vilket till stor del beror på att den drar fördel av det övergödda vattnet i Östersjön. Även 

karpfiskar som mört och braxen gynnas av övergödningen. Karpfiskarna benämns ofta som 

“skräpfisk” då dessa inte ingår i vår föredragna diet vad gäller matfisk. Östersjöns rovfiskar 

missgynnas däremot av övergött vatten och bestånden har minskat kraftigt på många håll. 

Abborren och gäddan med flera, missgynnas direkt av övergött hav. Även den kraftigt 

överfiskade torsken får det allt svårare att klara sig i Östersjön. 

 

Från Sverige rapporteras att de kustnära yrkesfiskarna får allt svårare att fånga strömming till 

följd av de stora industritrålarnas effektivitet, vilka tömmer Östersjön på strömming och 

vassbuk. EU:s ministerråd har enats om att dra ner fångstkvoten av strömming hela 36 % nästa 

år. Merparten av den strömming som fångas idag mals ner till fiskmjöl och används i 

tillverkningen av foderpellets för fiskodlingsindustrin. Det är alltså fullt duglig matfisk som 



 

omvandlas till fiskmat. Man hänvisar till att man är ute efter fettsyrorna, något som Ålands 

Fiskodlarförening själva framhåller i senaste numret av Ålands Handel: 

 

“Dessa fettsyror finns i regnbågen tack vare att den får strömming i fodret, strömming som också är 

ett mycket bra livsmedel”, säger de till Ålands Handel. 

 

Därmed har en otäck Moment 22-situation uppstått. Fiskodlingsbranschen hävdar att fiskodling 

behövs för att tillgången på naturlig fisk minskar i världshaven. Samtidigt är industrin själv en 

starkt bidragande orsak till denna negativa utveckling.  

 

Ålands Natur & Miljö r.f. 

 

 

Del 4/5: Osynliga framtida miljöhot och gamla skulder - 

Fiskodlingen har mycket att stå till svars för 

 
Ålands fiskodlarförening r.f. skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad 

fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen 

verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi valde att från vår synvinkel försöka svara 

på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är del fyra. 

 

Under det senaste årtiondet har andelen mikroplaster i havsvatten fått stor uppmärksamhet i 

media. Dess påverkan på människa och miljö är ännu inte känd, men likt övriga hav, påverkas 

även Östersjön av mikroplaster. Vad som verkligen är skrämmande är uträkningarna på att det 

kan finnas mera plast än fisk i världens hav 2050.  

 

I en nyligen utgiven rapport av Finlands miljöcentral kan man läsa att den havsbaserade 

fiskodlingen i Finland släpper ut 22-38 ton mikroplaster årligen till Östersjön. Mikroplasterna 

frigörs främst från odlingskassarna. Mängden mikroplaster från fiskodlingen är högre än vad 

som beräknas komma från t.ex. fiskeredskap från yrkesfisket och spolbara hygienartiklar. 

Samtliga källor för de mikroplaster som når Finlands havsområden är däremot ännu inte helt 

kartlagda, men det står ändå klart att den öppna kassodlingen bidrar till 

mikroplastproblematiken i våra hav. Därmed finns goda anledningar att tillämpa 

försiktighetsprincipen i de fall där spridning av mikroplaster går att direkt undvika. 

 

Något som man lätt förbiser är även kopplingen mellan jordbruket och fiskodlingen. Ser man till 

hela kedjan av från foderråvara till färdig fiskprodukt, kan man fråga sig hur detta kan kallas 

cirkulärt och uppfylla kraven för hållbara livsmedelsproduktion?  

 

Dagens fiskfoder innehåller förenklat ca 70 % vegetabilier i form av soja, solrosor, vete, 

bondbönor, raps och majs. Hur stor andel av dessa som odlats inhemskt eller med vilka 



 

resurser vet vi inte. En del av dessa råvaror är importerade och en del kan produceras lokalt. 

Detta innebär att man dels har haft en miljöpåverkan i och med importen av råvaror. Men även 

att man bidragit indirekt till ökade näringsutsläpp i Östersjön när lokalproducerade råvaror 

används för att tillverka foder som ges till fiskar i öppet vatten. 

 

Resterande ca 30 % av fodret härstammar från marina källor. Idag kommer en stor del av dessa 

källor från havsområden utanför Östersjön. Man importerar alltså in näring till den övergödda 

Östersjön och kretsloppstänket faller. Det så kallade “Östersjöfodret” som fiskodlingsbranschen 

utvecklat de senaste åren innehåller i stället strömming och vassbuk från Östersjön. Som vi 

tidigare har belyst är inte användandet av dessa fiskarter i fodret helt problemfritt då bestånden 

av dessa arter har gått ner. Därtill ska vi komma ihåg att man är tvungen att rena fisken från 

“gamla synder” i form av dioxiner innan det är tillåtet att använda strömmingen och vassbuken i 

fodret.  

 

Observera att vi ännu inte ens nämnt problematiken kring de fossila bränslen och dess 

subventioner som krävs för att upprätthålla denna kedja. Vi kan tydligt se en stor energiförlust 

när det gäller hela kedjan, från fodrets beståndsdelar i starten tills dess att en färdig produkt 

finns på butikshyllan. I längden är denna kedja ohållbar. Det är viktigt att inse att vi är beroende 

av lokalt producerade produkter som kräver minimala mängder energi vid framställning, 

produktion och processering. Vårt beroende av andra aktörer i kedjan minskar när vi börjar 

använda mindre och lokala lösningar. 

 

I den avslutande delen av denna insändarserie beskriver vi hur en hållbar fiskodling kan 

bedrivas på Åland, samtidigt som vi förbättrar vattenkvaliteten i Östersjön och stärker 

fiskbestånden.  

 

Ålands Natur & Miljö r.f. 

 
 

Del 5/5: Vad är en hållbar fiskodling utan påverkan på Östersjön? 

Är det genomförbart? 

 

Ålands fiskodlarförening r.f. skriver i en insändare i Nya Åland (13.10.2020) att havsbaserad 

fiskodling är den mest hållbara formen idag. Frågan är om den havsbaserade fiskodlingen 

verkligen är hållbar? På vilket sätt och för vem? Vi valde att från vår synvinkel försöka svara 

på dessa frågor i en insändarserie i fem delar. Detta är den sista delen. 

 

 

Konsumtionsmönster har alltid varit möjliga att ändra. De sker antingen genom nödvändighet 

eller innovation eller en kombination av båda. I USA har konsumtionen av fisken Tilapia ökat 

mångfalt. För 30 år sedan låg konsumtionen på ett tiotal ton medan den 2012 hade stigit till 

hela 613 000 ton. Då ska vi komma ihåg att Tilapia inte är en lokalt förekommande fiskart. Vi kan 



 

med stor sannolikhet konsumera Tilapia i samma utsträckning som den konsumeras världen 

över. Så länge den produceras på land.  

 

Vi är medvetna om att skärgården kan bli lidande om den havsbaserade fiskodlingen upphör. 

Dels försvinner kring hundra arbetsplatser och en stor del skattemedlen som kommunerna 

behöver för att överleva. Samtidigt är det få ungdomar som ser fiskodlingen som ett attraktivt 

framtidsjobb. Så hur kan man lösa denna problematik?  

 

Ett rent Östersjön och en återhämtning i den naturliga fiskstammen öppnar likväl upp nya 

närings- och sysselsättningsmöjligheter för skärgården. Vi skapar möjligheter till en havsbaserad 

ekoturism. Det kustnära fisket har möjlighet att växa när förutsättningarna tillåter det. 

Skärgården blir mer attraktiv för distansarbete och ett rent hav gör att att fler väljer att besöka 

skärgården.  

 

Under Företagsam skärgårds workshopar har det framkommit att man önskar en hållbar 

matproduktion som en framtida bransch för att hålla skärgården levande. Främst genom ett 

större utbud av grönsaker som går att producera lokalt. Som Tony Cederberg säger i Nya Åland 

12 oktober 2020:  

- Akvaponi har möjlighet att bli en framtida försörjningskälla i mindre skala där man både får 

tillgång till färska grönsaker samt färsk fisk från en liten yta. Det goda i kråksången är att 

näringsämnena cirkulerar, vilket kommer gynna växter, fisk och konsument. Man kan nästan 

kalla det ett symbiotiskt förhållande.  

 

Ålands Natur och Miljö ser ett lokalt småskaligt kustnära fiske i kombination med en småskalig 

landbaserad cirkulär odling som den enda långsiktigt hållbara lösningen. Ett hållbart fiske där 

enbart ett överskott av fisk fångas och konsumeras, samtidigt som marina reservat och 

fiskevårdande insatser säkerställer att fiskarterna får återhämta sig. Den landbaserade 

kretsloppsodlingen kan då ersätta den havsodlade fisken. 

 

Vi öppnar upp för debatt kring hur vi på Åland ska se på fisket, fiskodlingen, Östersjön och 

skärgårdens framtid. Hur ska vi som som bor på dessa vackra öar förhålla oss till det hav som 

omger oss? Vilka är våra framtidsbranscher på Åland som tillåter Östersjön att återhämta sig 

samtidigt som vi skapar ett livsutrymme som vi trivs i?  

 

Ålands Natur & Miljö r.f. 

 

 

 

 


