
Från hårt arbete till kungars och 
presidenters bord 



Anders Segebo 

• Vd för Hushållningssällskapet Västernorrland 
som äger tre fiskodlingar (Svensk Fjällröding 
sedan 1999, Omegalax sedan 1985 och 
Ovansjö/Galtström sedan 1951)  

• Ordf. i VBCN 
• 43 år, bor i Fagervik norr om Sundsvall, gift, ett 

barn 
 



Fiske och fiskodling i världen  
• 130 milj ton konsumeras (FAO 2012) 
• 90 milj ton fisk fiskas vara 11 milj ton i inlandsvatten (FAO 2012) 
• 60 milj ton odlas varav 53 milj ton i Asien (FAO 2012) och 1,4 milj ton lax 

och knappt 1 milj ton regnbåge (FAO 2012) produceras med foder från 
kontrollerat fiske (ca 5 milj ton fisk som foder)  

• 20 milj ton blir bl a fiskfoder för odling 
• Mängden fisk till fiskmjöl och fiskolja har varit konstant i många år 

 
• Utöver detta går ca 40% av fångsten ca 35 milj ton tillbaka som bifångster 
• Utöver detta illegalt, orapporterat och oreglerat fiske ?? milj ton 

(uppskattas 10-45% av fångsten) 
 

 



Sverige 
• Ca 40 000 ton norsk lax konsumeras årligen i 

Sverige 
• 13 500 ton fisk odlades i Sverige 2012 (0,23 

promille av den odlade fisken i världen)  
• Av detta var 1 850 ton röding och ca 1 000 ton 

sättfisk 
• Större delen exporteras pga bättre priser 

utomlands 
 



Odlad eller vild fisk 

• 1 kg odlad laxfisk äter 2-3 kg fisk beroende på 
andelen vegetabilier i fodret 

• 1 kg vild laxfisk äter ca 10 kg fisk 
• Laxfisk är många gånger bättre proteinkälla än 

varmblodiga djur som kyckling och gris 
• Andelen vegetabilier i foder till laxfisk är 30-50 % 

 



Framtiden för svensk 
livsmedelsproduktion 

• För 20-30 år sedan var marknaden hårt reglerad men 
produktionen tämligen fri 

• Idag är marknaden fri men produktionen hårt 
reglerad 

• Politiska ambitioner behöver vara förankrade i den 
ekonomiska verklighet som de svenska 
producenterna lever i 

• Vi har goda möjligheter för att bygga en stark svensk 
livsmedelsproduktion men våra regler behöver vara 
anpassade till omvärlden så att vi inte ”exporterar 
vårt dåliga samvete” 
 



Framtiden – några frågor… 
 
• Hur mycket av den svenska produktionen kan 

konkurrenskraftigt produceras i recirkulerande anläggningar 
eller hydroponics odling? 

• Är man beredd att med skattepengar kraftigt subventionera 
investeringar i ny teknik? 

• Hur hanterar man höga driftkostnader jämfört med andra 
länder/produktionstekniker 

• Fungerar reningstekniken för kallvattenarter? 
• Smakproblem?  

 



Framtiden – mina slutsatser 
• Enkla tydliga regler för tillstånd och kontroll av svenska odlingar 
• Ökat statligt stöd till forskning och försök inom avel, foder och produktionsteknik 
• Ökade satsningar för att få svensken att äta mer svenskproducerad mat 
 
• RAS anläggningar kan fungera för sättfiskproduktion men inte för storskalig 

produktion 
• Rätt lokaliserad kassodling (t ex regleringsmagasin i de norrländska älvarna) är 

framtiden för matfiskproduktionen 
– Miljömässigt godtagbart 
– Arbetstillfällen i glesbygd 
– Konkurrenskraftig produkt 

 
 
 


	Från hårt arbete till kungars och presidenters bord
	Anders Segebo
	Fiske och fiskodling i världen 
	Sverige
	Odlad eller vild fisk
	Framtiden för svensk livsmedelsproduktion
	Framtiden – några frågor…
	Framtiden – mina slutsatser

