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➢En ny näring vuxit fram på knappt fem år

➢Drygt 30 anläggningar

➢ 2021 I alla län utom Västmanland och  

Västerbotten

➢De flesta är relativt små, men två 

anläggningar projekteras nu på 

6000- 10 000 ton lax i Smögen och Säffle



➢ 150 TWh/år går förlorad som värme i 

olika  industriella processer.

➢ Vi slänger mellan 1/3 och ½ av all mat 

vi producerar och äter i Sverige. I hela 

världen till ett värde på  23 900 

miljarder enligt FN.

➢ Det finns många outnyttjade resurser i 

vårt samhälle. Vi måste börja agera 

cirkulärt.



Källa: P Eklund Grön framtid  Möjlighet för livsmedelsproduktion i Mälarregionen  samt egna

beräkningar Jordbruksverket, LRF
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◼ Att göra Sverige mer 

självförsörjande på fisk och 

grönsaker är en bra strategi 

◼ Importen av 

➢ Frukt och fisk ligger på ca 80 %

➢ Nötkött på 45 %

➢ Fläsk på 20 % 

➢ Mjölk på  några procent
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Inköp miljarder kr

o Marknaden för premium- och

ekologiska produkter

o har ökat kraftigt 2011 - 2017 av 

matinköpen, närmare 40 %.

o Under Pandemin har konsumtionen

av livsmedel från Sverige ökat kraftigt.

o Marknaden i Mälarregionen av mat 

var 180 miljarder 2016. Prognosen för 

2030 är ca 324 miljarder.  Står för ca 

70 % av Sveriges premiummarknad.



Brist är omfattande Fisk & Grönsaker,  ca 20% 

självförsörjningsgrad.

Samtidigt som efterfrågan ökar så minskar vår 

självförsörjningsgrad av Fisk och grönt ännu mer.

Gapet mellan vad vi konsumerar och producerar 

hämmar just nu utvecklingen.

Alltfler vill  äta säker, hälsosam, hållbar mat som 

kommer nära ifrån ( vi skall ha kontroll), och det 

skall  smaka gott. 

Vi är beredda att betala mer för kvalitet.





Går det att använda våra Städer och tätorter för 

Matproduktion? Kan våra städer bli  ätbara 

Städer?

Kan vi använda vår mark, lokaler,  restflöden

( värme, avfall)?





Behov av  kommunen

mark i tätort                                                Åkermark

Norrtälje                 3%                                           0,6 – 1,0%                                

Mycket små arealer av mark i staden behövs för att städerna skall 
bli självförsörjande på grönsaker och fisk i

◼ Göteborg           2 % 

◼ Linköping          2 %

◼ Lerum                 4 % 

◼ Eskilstuna          3 % 

◼ Strängnäs          4 %     

◼ Nyköping          3 %

◼ Sundbyberg      7 %

◼ Växjö                  3 % 

◼

Källa: Peter Eklund den ätande staden kommunen 2016-2017



Ungefär lika stor yta som går till att odla allt 

vete eller som används för den svenska 

mjölkproduktionen eller den svenska 

naturbetesmarken. 

Gräsmattorna  kostar oss  ca 8 miljarder /år 

att sköta ca 20 0000/ha

Det är 10 gånger mer än vad det kostar 

svenska staten att hävda naturbetesmarken









◼ Öka produktionen med 50 % för att få en 50% 

självförsörjning. Ytterligare 67 600 ton 

◼ Ger ca 1690 anläggningar á 40 ton I Sverige, I 

Stockholms län ca 700 anläggningar, varav I 

Norrtälje kommun ca 22 anläggningar

◼ I länen Uppsala 130 och Sörmland 100,

◼ Efterfrågan finns och en ny cirkulär bransch kan

växa fram om vi kombinerar fisk och grönsaker

som ger många jobb





PECKAS NATURODLINGAR, 
HÄRNÖSAND



GÅRDSFISK, 
KRISTIANSTAD



Berga Akvaponisk försöksanläggning
Västerhaninge



STÖRODLINGAR 

ARCTIC ROE IF SCANDINAVIA, 
STRÖMSNÄSBRUK 
NORRSTYLE,
ENSTABERGA NYKÖPING



ÖDEVATA FISKECAMP, EMMABODA



I en Lada-
Berghem akvaponik, Huskvarna
Johannas odlingar, Vallentuna



Där det fått jämföra 
prova, rensa och laga de 

nya fiskarterna utifrån 
frågeställningen 

”Är fisken tillräckligt bra 
att servera på er krog”

Ja verkar det 



◼ Fått miljötillstånd  58000 kvm 

◼ ca 10 000 ton (20% av vår konsumtion)

◼ 100-tals jobb









/ Akvaponikingenjör



Fisk och 

grönsaker 

är en 

framtids-

bransch




