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Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter  
 

Tid Torsdag 5 december 2013, kl. 09.30–16.30 (registrering och kaffe från kl. 09.00) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast 28 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 2 december annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk. 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A W Bergstens Donation 

 

Fisk, inte minst odlad fisk, räknas som ett av våra viktigaste framtida livsmedel. Redan på 1970-

talet var Sverige ett land med ambitioner att utveckla vattenbruk, särskilt odling av laxfiskar. Men 

utvecklingen stannade av och jämfört med andra länder är Sveriges vattenbruk av blygsam 

omfattning. Många spekulerar om orsakerna och myterna är många. 

En orsak till den svaga utvecklingen är att fiskodling under lång tid fått hård kritik på grund av 

näringsutsläpp, men nu håller ny teknik för hållbart och bärkraftigt vattenbruk på att växa fram. 

KSLA vill med detta seminarium, och med skriften ”Myter och möjligheter”, nå beslutsfattare, 

allmänhet och media med denna nya kunskap och diskutera vad som är sant och falskt när det 

gäller vattenbruk. Vattenbruk är mer än fisk och med moderna metoder produceras inte bara 

hälsosam och god fisk, utan även ekosystemtjänster som vattenrening genom odling och skörd av 

musslor och alger. Fisk kan delvis födas upp på mikroorganismer och matrester i slutna system och 

därmed göra det som idisslare gör på land – omvandla sådant som människor inte kan äta till 

högvärdigt protein och god mat. 

 

Sverige är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2013 och vill i den rollen arbeta vidare inom 

rådets ”blå” tema. Därmed vill Sverige utmana sina grannländer i hållbart vattenbruk och markera 

att landet tar plats inte bara som storkonsumenter av odlad fisk utan även bland producenterna. En 

nationell strategi för svenskt vattenbruk formulerades 2012 och ett nationellt vattenbrukskansli har 

etablerats på Jordbruksverket. Detta stämmer väl med såväl EU:s som de nordiska ländernas 

intentioner att öka produktionen av fisk i bärkraftiga system. 

 

Välkomna! 

 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 
Magnus Gröntoft 

Ny Nordisk Mat II/ 

Nordiska ministerrådet 

 

 

Niclas Purfürst 
Avd. chef, Landsbygdsavdelningen, 

Jordbruksverket 
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Program 
 

Vattenbruk – Mat, myter och möjligheter  
Torsdag 5 december 2013 

Moderator: Sture Hansson, professor, Stockholms universitet 

09.00 Samling, registrering och kaffe 

09.30 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 

09.40 Fakta och myter om vattenbruk 

Inger Näslund, Världsnaturfonden WWF 

10.00 Några scenarier för framtida vattenbruk 

Anders Kiessling, professor, SLU 

10.25 Vilka politiska ambitioner finns idag för svenskt vattenbruk? 

Tomas Dahlman, departementsråd, Landsbygdsdepartementet 

10.45 Frågestund 

11.00 Bensträckare/Fruktstund 

11.10 Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon 

skillnad? 

Friederike Ziegler, forskare, SIK 

11.30 Den odlade fiskens status i framtida gastronomi 

Andreas Hedlund, kock 

11.50 Fisk ur ett matkulturellt perspektiv 

Markus Lindberg, museichef, Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum 

12.10 Framtidens mat från hav och sjö 
Elisabet Bjelke, Matlandet, Jordbruksverket 

12.30 Lunch 

13.30 En odlares perspektiv på vardag och marknad 

Mats Emilsson, fiskodlare, Östergötland 

13.50 Fiskhandlarna – hur påverkar de tillgång och efterfrågan? 

David Mouritzen, sekretær, Nordic Council of Seafood Retailers 

14.10 Hur ser konsumenten på odlad fisk – egentligen? 

Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm  

14.30 Kaffe 

14.50 Ur länsstyrelsens perspektiv 

Thomas M Rydström, miljöskyddshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten 

15.10 Främjandet av svenskt vattenbruk 

Malin Skog, marinbiolog, Jordbruksverket 

15.30 Diskussion 

16.00 Avslutning 

Med reservation för ev. programändringar 


