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Regional handlingsplan/SWOT  

Styrkor  
• Fiskodlare i Norr .ek.för. 
• Forskning- och försök nära näringen  
• Aquabest har inventerat och utpekat lämpliga 

regleringsmagasin  
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Regional handlingsplan/SWOT  

Svagheter   
• Lång handläggningstid för tillstånd  
• Begränsade resurser hos befintliga mindre- 

och potentiella vattenbruksföretagare 
• Svaga eller negativa kassaflöden i 

etableringsfasen och nästkommande år 
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Regional handlingsplan/SWOT  

Möjligheter 
• Regional utveckling, fler och lönsamma 

företag, ökad produktion och fler 
arbetstillfällen   

• Vattenbruket kan ytterligare bidra till 
utveckling av sportfisket 

• Arbeta fram en standard, certifiering och 
märkning för odlad Svensk fisk 
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Regional handlingsplan/SWOT  

Hot  
• Att tillämpad forskning inom bl.a. avel och foder 

för nuvarande näring får minskade resurser 
• Att resurser för tillämpad, och av näringen  

efterfrågad forskning flyttas från röding och 
regnbåge  

• Politisk oenighet om vattenbrukets utveckling och 
framtid  
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Och nu ett lappkast  

Växande utmaningar och möjligheter  
• Det nordliga vattenbruket växer      

(Z-län <7000ton) 
• Än större behov av rom och sättfisk - röding och 

regnbåge  
• Samkonkurrens på en växande marknad 
• Nya etableringar – stora som små och ett mer 

diversifierat utbud  
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Uppdrag av Aquabest 
för företagaren   

Beräkningsmodell för etablering och utökning  
• Ekonomiskt beräkningsunderlag som ger underlag för att 

beräkna fiskodlingens ekonomiska bärkraft      
• Utgår från biomassa/antal och innehåller variabler som ger 

möjlighet att beräkna utfall av etableringen  
• Ger underlag för att beräkna kapitalbehovet 
• Ger underlag för att beräkna behovet av likvida medel  
• Pilottest med LRF  
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Uppdrag av Aquabest 
för finansiären   

Beräkningsmodell för externa finansiärer  
• Investeringsbehovet ger underlag för att beräkna värdering 

och särskilja fast och lös egendom       
• Ger underlag att beräkna kort- och långsiktigt kassaflöde 
• Underlag för att beräkna behovet av vilken typ av kapital 

som erfordras  
• Skapar trygghet för externa finansiärer 
• Skapar underlag för att göra 

avkastnings/investeringskalkyler  
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Externa finansiärer 

http://www.vbc.nu/


Vi ser en ljus framtid för vattenbruket i 
norr – med dess möjligheter och 

utmaningar   
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