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Blå mat – centrum för framtidens sjömat
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Vilka är vi ?

Konsortiet – akademi och
science park

+70 externa partners
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Vision
Genom cirkulära lösningar,
innovationer, och ökad
kunskap vill vi frigöra den
enorma potential som finns
och göra Sverige till en
ledande producent och
leverantör av attraktiv och
hållbar sjömat.
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Idag
Fiskmjöl och fiskolja
samt våtfoder

Biogas eller avfall

Odlade extraktiva
arter

2 500 t

Fasta
sidoströmmar

Näringsämnen lösta i
processvattnet

Odlad fisk

~33 000 t

16 000 t

Fiske av ”annan” fisk
och skaldjur

18 000 t

167 000 t
Fiske av liten pelagisk
fisk

Potential
211 000 t

kvar
77 000 t

7o00 t

127 000 t

(insjöfisk)

(liten pelagisk fisk)

~2‐3000 t

Primärproduktion för livsmedel

Till mat
41 000 t
19%

7500 t

Fiske av insjöfisk

Biogas

Fisk mjöl och fiskolja
samt våtfoder

Data från 2019‐2020
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Vår vision mot 2030
Odlade extraktiva arter

Diversifiering och
ökning av vattenbruk
≥ 10 x

25 000 t

Cirkulera sidoströmmar
som inte kan användas för
livsmedel till fiskfoder.

Odlad fisk

Fasta sidoströmmar

170 000 t
160 000 t

Fiske annan fisk/
skaldjur

Sjömatsprodukter mycket mer
än bara klassiska fiskfiléer.

Cirkulera näringsämnen
från processvatten till
extraktiva arter, fiskfoder
och upp på land.

10 000 t

85 000 t
Potential
402 500 t

200 000 t
Fiske liten pelagisk fisk

7 500 t

Sötvattensfisk

Kvar:
342 000 t

Använd ≥50
% av sido‐
strömmar i
livsmedels‐
kedjan

Näringsämnen lösta i
processvattnet

5‐14000 t
2‐7000 t

Primärproduktion livsmedel

Till mat
250 000 t

~ 60 %

60 000 t
Ökad användning
av sötvattensfisk
och småfisk till
sjömat

(småfisk)

Fiskmjöl eller lokalt
producerat fiskfoder
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Hur når vi dit?
6
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ÖFO 3. Lagar och
styrning

ÖFO 2.
Livsmedelssäkerhet och
kvalitet

FO 1. Primärproduktion,
vattenbruk och
underutnyttjade vilda arter
och biomassa

ÖFO 4. Risk
analyser

FO 2.
Processtekniker och
produktutveckling

FO 3.
Cirkulära system,
näringsämnes flöden också
mellan vatten och land

Test sites

Cirkulära system

ÖFO 1. AI och
digitalisering

FO 4:
Sensorik, analyser och
konsumentattityder

FO 5.
Hållbathetsanalyser och
insikt

FO 6.
Hälsa och välfärd för
människa och de odlade
djuren

Nyttiggörande och
samverkan

Kompetensbyggnad
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Våra unga forskare!
ElenaCosta
Consumer research

Christina Bergman Sustainability insight of
seafood value chains

Pontus Gunnarsson
Cirkular systems

Mar Vall-Llosera
Food science, process
techniques and product
development
John Axelsson
Food science, process
techniques and product
development
Adrianus Booth
- Post doc
Bioresources and
sustainable development

Marica Andersson
Aquaculture co-farming
in landbased systems
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Snuttan Sundell
ordförande Blå mat
kristina.sundell@bioenv.gu.se
www.bluefood.se
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